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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:
y zgłoszonych znakach towarowych,
y wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
y informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

Cyfrowe kody identyﬁkujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych,
mają następujące znaczenie:
(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
(220) – data zgłoszenia znaku towarowego
(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
(310) – numer zgłoszenia priorytetowego
(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
(510) – wykaz towarów i/lub usług
(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyﬁkacją
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyﬁkacji Wiedeńskiej)
(540) – prezentacja znaku towarowego
(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający,
jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego
albo wspólnego prawa ochronnego
(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 454878
(220) 2016 04 15
(731) STEFANOWSKI PAWEŁ GAZEO, Łódź
(540) gazeo.pl

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 wydawnictwa papierowe, gazety, periodyki, czasopisma, foldery, broszury, 35 reklama w Internecie,
38 usługi w zakresie tworzenia prezentacji ﬁrm w Internecie, usługi w zakresie forów internetowych, usługi w zakresie portali internetowych i baz teleadresowych ﬁrm w Internecie, 41 usługi w zakresie wydawania elektronicznego
dziennika internetowego, 42 tworzenie oprogramowania
komputerowego.
(210)
(731)

454959
(220) 2016 04 15
UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ SPÓŁKA
AKCYJNA, Konstancin-Jeziorna
(540) Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom

nym i rozrywkowym, organizowanie i prowadzenie przyjęć,
zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, parki rozrywki,
udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów
o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, 43 usługi
dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów
wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez
biura podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedzenia, usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie,
restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki,
catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności
i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa, 44 usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia,
proﬁlaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych,
usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjnorehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, ﬁzykoterapii i balneologii, usługi lecznicze para-medyczne, usługi
gabinetów odnowy biologicznej, usługi salonów piękności,
solarium, sauna ﬁńska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjersko kosmetycznych, usługi prowadzenia salonów piękności,
salonów odnowy biologicznej, klubów ﬁtness.

(210) 455202
(220) 2016 04 19
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL
(540) CORTEZ
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy
i herbicydy.
(531) 05.03.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.06
(510), (511) 41 usługi wodnego parku rozrywki, nauka pływania, usługi edukacyjne dotyczące medycyny, dietetyki
oraz ﬁzykoterapii, organizowanie szkoleń o tematyce medycznej, dietetycznej oraz ﬁzykoterapeutycznej, publikowanie tekstów i książek o tematyce medycznej, dietetycznej
oraz ﬁzykoterapeutycznej, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi dotyczące organizowania imprez artystycznych,
usługi artystów teatralnych, usługi konferansjerów, organizowanie widowisk - impresariat, usługi animatorów, organizowanie i obsługa imprez artystycznych, imprezy rozrywkowe
i okolicznościowe, imprezy sportowe, organizowanie zawodów sportowych, usługi wypożyczania sprzętu sportowego,
obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych,
usługi w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej
i kulturalno-oświatowej, usługi w zakresie organizowania
i administrowania wystawami o charakterze kulturalnym
i edukacyjnym, kluby nocne, usługi organizowania i obsługi
dyskotek, organizowanie konkursów o charakterze edukacyj-

(210) 455205
(220) 2016 04 19
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL
(540) ZAFIR
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy
i herbicydy.

(210) 455206
(220) 2016 04 19
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL
(540) CYPRODEX
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy
i herbicydy.

(210) 455207
(220) 2016 04 19
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD, Beer Sheva, IL
(540) PYRISIMEX
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy
i herbicydy.

Nr ZT27/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 462377
(220) 2016 10 06
(731) JAWORSKI MARIUSZ, Częstochowa
(540) LAttante

(531)

05.13.01, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.10, 26.11.03, 26.11.13,
26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 20 łóżeczka dziecięce i niemowlęce, 24 bielizna
pościelowa, poszewki, prześcieradła, narzuty, pledy, ręczniki,
25 obuwie skórzane dziecięce.
(210)
(731)

463891
(220) 2016 11 14
BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Warszawa
(540) Błonie

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, sprężyny do zegarków, szkiełka do zegarków, zegarki
na rękę, mechanizmy do zegarków i zegarów, stopery, zegary
i zegarki mechaniczne, wskazówki zegarów i zegarków, obudowy- skrzynki do zegarów, 37 zegarmistrzostwo- naprawa
i konserwacja.
(210) 464527
(220) 2016 11 29
(731) NOVARTIS AG, Bazylea, CH
(540) DONELOXON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi, a mianowicie środki przeciwbólowe, przeciwzapalne
i przeciwgorączkowe.
(210)
(731)

465012
(220) 2016 12 09
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Biedronka Prosto do piekarnika
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(531) 03.13.09, 02.01.23, 04.01.01, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier i karton, fotograﬁe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), aﬁsze,
plakaty, biuletyny [materiały drukowane], bony towarowe,
bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane materiały dydaktyczne,
drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty,
karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe,
materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka
kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graﬁczne [rysunki, obrazy], skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub
kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, cielęcina, jagnięcina, wieprzowina, wołowina, steki
z mięsa, szynka, ekstrakty mięsne, mięso gotowe do spożycia, przetworzone produkty mięsne, ryby, przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu,
przekąski na bazie mięsa, 35 usługi w zakresie prowadzenia
sklepu lub hurtowni z następującymi towarami: mięso i wędliny, drób, dziczyzna, cielęcina, jagnięcina, wieprzowina,
wołowina, steki z mięsa, szynka, ekstrakty mięsne, mięso
gotowe do spożycia, przetworzone produkty mięsne, ryby,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), gotowe dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, reklama i usługi
reklamowe, reklama za pośrednictwem Internetu, reklamy
on-line, telewizyjne, radiowe i banerowe, produkcja reklam
telewizyjnych, radiowych, kinowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja gadżetów reklamowych, usługi marketingowe,
pośrednictwo handlowe, usługi doradztwa w zakresie:
działalności gospodarczej i zarządzania, promocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 40 usługi
drukowania, 41 usługi organizowania gier i konkursów.
(210)
(731)

465094
(220) 2016 12 12
PHARMINDEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Evidence Based Treatment
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, fotograﬁczne, kinematograﬁczne, optyczne, do ważenia, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia
do gaszenia ognia, 16 druki, materiały introligatorskie, fotograﬁe, materiały biurowe, materiały dla artystów, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów),
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi
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weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
(210)
(731)

465304
(220) 2016 12 16
ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540)

(531) 28.03.99
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji skóry, mydła, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do golenia, środki
do pielęgnacji rąk, środki do pielęgnacji stóp, środki do pielęgnacji paznokci, środki do pielęgnacji ust, dezodoranty
osobiste, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farmaceutyczne, produkty kosmetyczne
o działaniu leczniczym, produkty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej.
(210)
(731)

465600
(220) 2016 12 23
HUMAN FOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) HF HUMAN FOCUS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, rekrutacja personelu, specjalistyczne doradztwo zawodowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, rachunkowość, przygotowanie listy płac, badania rynkowe, 41 porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, edukacja, informacja o edukacji,
kształcenie praktyczne, pokazy, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, 42 badania biologiczne, badania chemiczne,
badania bakteriologiczne, badania geologiczne, badania
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, inżynieria techniczna, wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)

465606
(220) 2016 12 23
WERTUI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Busko-Zdrój
(540) wertui przyszłość Twojego biznesu
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(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.16, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.04
(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej
w internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej.
(210) 465609
(220) 2016 12 23
(731) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk
(540) NATA SURPRISE
(510), (511) 21 butelki, butelki niemetalowe, butelki na napoje dla podróżnych, 28 zabawki jako butelki z niespodzianką, 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów, wody gazowane, napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo,
soki owocowe, woda stołowa, woda sodowa, napoje z dodatkiem żelków smakowych, napoje z dodatkiem żelków
owocowych, napoje na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków, napoje na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków owocowych, napoje z dodatkami smakowymi
i aromatami.
(210) 465610
(220) 2016 12 23
(731) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk
(540) YES SURPRISE
(510), (511) 21 butelki, butelki niemetalowe, butelki na napoje dla podróżnych, 28 zabawki jako butelki z niespodzianką, 32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe,
esencje do produkcji napojów, wody gazowane, napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo,
soki owocowe, woda stołowa, woda sodowa, napoje z dodatkiem żelków smakowych, napoje z dodatkiem żelków
owocowych, napoje na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków, napoje na bazie soków owocowych z dodatkiem żelków owocowych, napoje z dodatkami smakowymi
i aromatami.
(210) 465690
(220) 2013 09 19
(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, HANOVER, DE
(540) Ringo
(510), (511) 29 produkty ziemniaczane do celów spożywczych (z wyjątkiem mąki ziemniaczanej) wyprodukowane
lub sporządzone metodą wytłaczania lub grudkowania, jak
również w inny sposób, ujęte w klasie 29, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, rodzynki, orzechy laskowe, orzechy
ziemne, cashew, ziarna pistacji i migdały, suszone, prażone, solone i/lub pikantne, mieszanki orzechów do chrupania, owoce
suszone, przekąski owocowe, z wyjątkiem wszelkiego rodzaju
słodkich produktów, 30 produkty solone/korzenne na bazie
zbóż wyprodukowane lub sporządzone metodą ekstruzji lub
grudkowania, jak również w inny sposób, ujęte w klasie 30,
kukurydza prażona [popcorn], przekąski zbożowe, przekąski
ryżowe, słone wypieki, paluszki słone, precle solone.
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(210)
(731)

465954
(220) 2017 02 21
POLAK-JONKISZ DOROTA, JONKISZ ALEKSANDRA
CENTRUM MEDYCZNE PRZYJAŹNI SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław
(540) Centrum Medyczne PRZYJAŹNI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01, 26.01.16, 02.09.15
(510), (511) 44 usługi medyczne, konsultacje lekarskie.
(210)
(731)

466111
(220) 2017 01 10
FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulki TEATRALNE o smaku
czekoladowym ODKRYJ NADZIANE PYSZNOŚCI
SŁODKA TAJEMNICA

(531)

02.01.01, 01.05.23, 04.05.02, 16.03.17, 08.01.10, 26.01.14,
26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 waﬂe nadziewane.
(210)
(731)

466657
(220) 2017 01 22
MATE T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Mate t

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, 30 herbata.
(210) 467084
(220) 2017 02 03
(731) POLSKIE TATRY SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane
(540) AQUA PARK ZAKOPANE

(531)

7

01.03.02, 01.03.12, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.25, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 39 usługi dystrybucji czasopism i gazet, usługi
dystrybucji towarów, usługi dystrybucji wody, usługi informacyjne o składowaniu, usługi składowania towarów, usługi
magazynowania, usługi wynajmowania magazynów, usługi
organizowania podróży, usługi organizowania wycieczek,
usługi rezerwacji miejsc podróży, usługi w zakresie biur turystycznych i zwiedzania, usługi pakowania produktów, usługi
pośrednictwa transportowego, usługi przewożenia ładunków,
usługi spedycyjne, informacja o transporcie, usługi taksówkowe, usługi transportowe i składowania odpadów, usługi
w zakresie transportu sanitarnego, usługi wynajmowania
garaży, usługi wynajmowania miejsc parkingowych, usługi
wynajmowania pojazdów, usługi wynajmowania samochodów i przyczep, 41 usługi fotograﬁczne w zakresie robienia
zdjęć, reportaże fotograﬁczne, tłumaczenia, wynajem namiotów, usługi związane z organizacją i prowadzeniem dyskotek,
usługi w zakresie edukacji, informacja o edukacji, informacja
o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi
w zakresie kultury ﬁzycznej polegające na organizowaniu: zajęć gimnastycznych, aerobiku, calaneticsu, ćwiczeń w siłowni,
usługi udostępniania w celu użytkowania sal do gier, udostępnianie do użytkowania sal kinowych, usługi w zakresie
kursów korespondencyjnych, usługi nauczania, nauczanie korespondencyjne, usługi organizowania loterii, lunaparki, usługi
nagrań dźwiękowych, organizowania obozów sportowych,
obozy turystyczne, obozy wypoczynkowe, organizowanie
obozów wakacyjnych, usługi organizowania i prowadzenia
konferencji, usługi organizowania i prowadzenia kongresów,
usługi organizowania i prowadzenia seminariów, usługi organizowania i prowadzenia sympozjów, usługi organizowania i prowadzenia zjazdów, usługi organizowania konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, usługi organizowania konkursów piękności, usługi organizowania spektakli, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie zabaw,
usługi w zakresie produkcji ﬁlmów, organizowanie zawodów
sportowych, usługi orkiestr, parki rozrywki, usługi w zakresie
produkcji ﬁlmów, produkcja ﬁlmów na kasetach wideo, przedstawienia teatralne, przedszkola, publikacja książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, rezerwacja miejsc
na widowiska, sale koncertowe, tresura zwierząt, usługi studia
nagrań, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajem kortów tenisowych, wynajmowanie stadionów, wynajem kamer
wideo, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie
książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczania sprzętu dla kin, wypożyczanie
sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
43 domy dla ludzi w podeszłym wieku, domy turystyczne,
kafeterie, kantyny, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, motele, usługi rezerwacji noclegów, usługi
wynajmu noclegów, usługi zakwaterowania na obozy wakacyjne, usługi agencji zakwaterowania, rezerwacje hotelowe,
rezerwacje kwater, pensjonaty, rezerwacje miejsc w pensjonatach, wynajem namiotów, wynajmowanie sal na posiedzenia,
zakwaterowanie obozów turystycznych i wypoczynkowych,
udostępnianie terenu i urządzeń na kempingi, 44 usługi w zakresie zabiegów chirurgicznych drzew, usługi w zakresie ﬁzykoterapii, usługi kosmetyczne, usługi w zakresie salonów fryzjerskich, usługi w zakresie łaźni publicznych, usługi manicure,
usługi w zakresie masażu, usługi w zakresie ogrodnictwa krajobrazowego, usługi w zakresie pomocy medycznej, sanatoria,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej, usługi stomatologiczne,
usługi projektowania ogrodów, usługi pielęgnacji trawników.
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(210)
(731)

467645
(220) 2017 02 15
VIPERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piaseczno
(540) COS-MEDICA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów, kosmetyki do makijażu, kosmetyki upiększające, artykuły perfumeryjne, dezodoranty, mydła, kosmetyki dla dzieci, zestawy kosmetyków, 5 kosmetyki o działaniu
leczniczym.

(210)
(731)

467903
(220) 2017 02 21
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) WYBRAŁEŚ POLSKI PRODUKT DZIĘKUJEMY!

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.01.16, 01.17.11, 01.17.17,
24.17.20
(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 dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, 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
kosmetycznymi, 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 kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda
kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki 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, fotony do celów kosmetycznych, preparaty
do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła prze-
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ciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 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 zapachowa, 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 medycznych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne,
odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność lioﬁlizowana przystosowana do celów
medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały
do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje
lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki
do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki
do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze
i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze,
10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla
osób niepełnosprawnych, buteleczki z kroplomierzem
do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, elektrokardiografy, lampy do celów medycznych,
łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, nosze używane w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych,
odzież specjalna używana w salach operacyjnych, strzykawki do celów medycznych, urządzenia do masażu, urządzenia
do rehabilitacji ﬁzycznej do celów medycznych, urządzenia
i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do ﬁzjoterapii, bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne na kolana,
bandaże 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
materiałów, 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, miski do celów medycznych, nosze na kółkach, nasadki do kul, obuwie ortotyczne, nici chirurgiczne,
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narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, protezy,
protezy kończyn, prowadniki do celów medycznych, kołnierze 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 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 marketingowe, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom (punkty informacji
konsumenckiej), kolportaż próbek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, produkcja ﬁlmów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 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, 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 wizerunku, reklama, także za pośrednictwem sieci komputerowej, publikacja tekstów reklamowych, 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 seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 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 reklamowe), udostępnianie ﬁlmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania),
usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia ﬁzyczne), usługi
trenerskie, usługi trenera osobistego, usługi w zakresie opracowania graﬁcznego inne niż do celów reklamowych,
44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi medyczne, porady w zakresie farmakologii, ﬁzjoterapia, usługi
medyczne, ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia, usługi kliniki medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia,
usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi logopedyczne.

9

(210)
(731)

467906
(220) 2017 02 21
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) HL HASCO-LEK WROCŁAW POLSKI, ZAUFANY
PRODUCENT

(531)

27.05.01, 29.01.12, 01.17.11, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 03.11.01
(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 dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, 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 kosmetycznymi, 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
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry,
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki
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, fotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne,
preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła
przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny
kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji
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 zapachowa, 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
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do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność
lioﬁlizowana przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania zębów,
materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych,
lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy
do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty
antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla
osób niepełnosprawnych, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, ekrany radiologiczne do celów medycznych, elektrokardiografy, lampy do celów medycznych, łóżka
specjalnie skonstruowane do celów medycznych, meble wykonane specjalnie do celów medycznych, nosze używane
w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych, odzież
specjalna używana w salach operacyjnych, strzykawki do celów medycznych, urządzenia do masażu, urządzenia do rehabilitacji ﬁzycznej do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do ﬁzjoterapii,
bandaże elastyczne, bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże 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 materiałów, 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, 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
rehabilitacyjne, urządzenia do ćwiczeń ﬁzycznych do celów
medycznych, 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
ortopedyczne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 35 badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania marketingowe,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
(punkty informacji konsumenckiej), kolportaż próbek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pokazy towarów, produkcja ﬁlmów reklamowych, publikowa-
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nie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe,
wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
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, 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 wizerunku, reklama, także za pośrednictwem
sieci komputerowej, publikacja tekstów reklamowych, 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 seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia), organizowanie konkursów (edukacja
lub rozrywka), organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, organizowanie 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 reklamowe), udostępnianie ﬁlmów on-line
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
(nie do pobrania), usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia
ﬁzyczne), usługi trenerskie, usługi trenera osobistego, usługi
w zakresie opracowania graﬁcznego inne niż do celów reklamowych, 44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale,
usługi medyczne, porady w zakresie farmakologii, ﬁzjoterapia,
usługi medyczne, ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia, usługi kliniki medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna,
porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej,
usługi logopedyczne.
(210)
(731)

467908
(220) 2017 02 21
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) HL HASCO-LEK WROCŁAW POLSKI PRODUKT
DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 03.11.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycz-
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nych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej
lub dezodoryzacji, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, 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 kosmetycznymi, 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 kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne,
kosmetyki 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, fotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych
zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne,
preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła
przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji
paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady
do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji 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 zapachowa, 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 medycznych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne,
odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność lioﬁlizowana przystosowana do celów
medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały
do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze,
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pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania
i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze,
środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne po goleniu,
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, 10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełnosprawnych,
buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, ekrany
radiologiczne do celów medycznych, elektrokardiografy,
lampy do celów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, meble wykonane specjalnie
do celów medycznych, nosze używane w karetkach pogotowia, pasy do celów medycznych, odzież specjalna używana
w salach operacyjnych, strzykawki do celów medycznych,
urządzenia do masażu, urządzenia do rehabilitacji ﬁzycznej
do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne,
urządzenia i przyrządy do ﬁzjoterapii, bandaże elastyczne,
bandaże ortopedyczne na kolana, bandaże 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 materiałów, 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, 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 rehabilitacyjne, urządzenia do ćwiczeń ﬁzycznych do celów medycznych, 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
ortopedyczne, ortezy, ortezy stóp, urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji medycznej, 35 badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania marketingowe,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
(punkty informacji konsumenckiej), kolportaż próbek, obróbka tekstów, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pokazy towarów, produkcja ﬁlmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, statystyczne zestawienia, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 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, kosmetycznych, medycznych i spożywczych, dystrybucja materiałów
reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie
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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 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 seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 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 reklamowe), udostępnianie ﬁlmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi klubów zdrowia (zdrowie i ćwiczenia ﬁzyczne), usługi
trenerskie, usługi trenera osobistego, usługi w zakresie opracowania graﬁcznego inne niż do celów reklamowych,
44 ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi medyczne, porady w zakresie farmakologii, ﬁzjoterapia, usługi
medyczne, ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia, usługi kliniki medycznej, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, porady psychologiczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia,
usługi terapeutyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi
logopedyczne.
467968
(220) 2017 02 22
AREN INTERNATIONAL TRADING COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ręczaje
Polskie
(540) ARENA
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dełka na papierosy, tabakierki, pojemniki na zapałki, aromaty
do tytoniu, nawilżacze do tytoniu, ﬁltry do tytoniu, bibułki
papierosowe, gilotynki do cygar, fajki wodne, skrobaczki
do fajek, ubijaki do fajek, ustniki do fajek, ustniki do cygar,
ustniki papierosów, środki aromatyzujące do stosowania
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne,
środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne.
(210) 467987
(220) 2017 02 22
(731) Zhuhai Aicon Image Co., Ltd, Zhuhai, CN
(540) i AICON

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 2 zaprawy farbiarskie, atrament do drukarek atramentowych, barwniki, tusze do drukarek, tusz [tonery] do fotokopiarek, tonery [tusz] do fotokopiarek, wkłady z tonerem,
pełne, do drukarek i fotokopiarek, mieszanki drukarskie [tusz],
kartridże z tuszem do drukarek laserowych [napełnione], kartridże z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione].
(210) 468030
(220) 2017 02 23
(731) Polsat Brands AG, Buttikon, CH
(540) POLSAT SPORT NEWS

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje izotoniczne, napoje energetyzujące,
napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, 34 przybory dla palaczy, papierosy, cygara, fajki, tytoń,
tabaka, substytuty tytoniu, papierosy zawierające substytuty
tytoniu, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku
w e-papierosach, płyn do papierosów elektronicznych (liquid), waporyzatory do bezdymnych papierosów, popielniczki,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, cygarnice, etui na cygara,
papierośnice, pudełka na papierosy, tabakierki, pojemniki
na zapałki, aromaty do tytoniu, nawilżacze do tytoniu, ﬁltry do tytoniu, bibułki papierosowe, gilotynki do cygar, fajki
wodne, skrobaczki do fajek, ubijaki do fajek, ustniki do fajek,
ustniki do cygar, ustniki papierosów, środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, przybory
dla palaczy, papierosy, cygara, fajki, tytoń, tabaka, substytuty
tytoniu, papierosy zawierające substytuty tytoniu, papierosy
elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach,
płyn do papierosów elektronicznych (liquid), waporyzatory
do bezdymnych papierosów, popielniczki, zapalniczki dla
palaczy tytoniu, cygarnice, etui na cygara, papierośnice, pu-

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video, dyski kompaktowe CD-ROM, gry komputerowe, anteny, dekodery, programy komputerowe ładowalne,
programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
podkładki pod myszy komputerowe, pokrowce na laptopy,
przenośne odtwarzacze mediów, publikacje elektroniczne
ładowalne, translatory elektroniczne kieszonkowe, ﬁlmy rysunkowe animowane, ﬁlmy kinematograﬁczne naświetlone,
16 kalendarze, książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa
jednorazowe, katalogi, komiksy, fotograﬁe, notesy, pióra,
długopisy, ołówki, torby, koperty i woreczki do pakowania
z papieru lub z tworzyw sztucznych, 25 odzież, nakrycia
głowy, odzież gimnastyczna i sportowa, 32 napoje bezalkoholowe, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam
telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, reklamy
korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
oferowanie towarów z myślą o osobach trzecich zapisów
audycji radiowych i telewizyjnych, nagrań opublikowanych
utworów, sprzętu elektronicznego do odbioru programów
radiowych i telewizyjnych, przeglądów prasy, sprzętu teleko-

Nr ZT27/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

munikacyjnego, nośników formatów MP3, tak by umożliwić
ich obejrzenie i dokonanie zakupu za pośrednictwem sieci
komputerowej, 38 wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych
i sieci telefonii komórkowej: usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości
i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, prognoz
pogody, wyszukiwarek internetowych, zarządzania kontami
abonentów udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych
programów telewizyjnych i radiowych, aukcji publicznych,
badania opinii publicznej, badania rynku, reklamy na rzecz
osób trzecich, informacji handlowej, informacji o działalności
gospodarczej, przeglądów prasy, 41 produkcja ﬁlmów, programów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie ﬁlmów,
informacja o rozrywce, edukacji, rekreacji, organizowanie
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line, kursy korespondencyjne,
edukacja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi
reporterskie, studia ﬁlmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, obsługa sal kinowych, pisanie scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, koncertów, widowisk plenerowych,
usługi w zakresie kultury ﬁzycznej, organizowanie zawodów
sportowych i obozów sportowych, obsługa urządzeń sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego za wyjątkiem
pojazdów.
(210)
(731)

468091
(220) 2017 02 24
GRUPA AMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) va bene!

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi dotyczące restauracji, barów przekąskowych, kawiarni, kantyn oraz sieci barów szybkiej obsługi,
usługi z zakresu kateringu, usługi z zakresu zaopatrywania
w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej
w systemie on-line, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210) 468154
(220) 2017 02 27
(731) KOSIENIAK EDYTA, Kraków
(540) Bio Clinics
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(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 3 kosmetyki.
(210)
(731)

468188
(220) 2017 02 27
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) ZajadOﬀ RODZINA ZDROWIA Suplement diety

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210) 468307
(220) 2017 03 02
(731) Marczak Wiesław, Warszawa
(540) M maropak

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych do przechowywania i do przenoszenia dla przemysłu
kosmetycznego, spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, agrochemicznego, motoryzacyjnego, pojemniki
do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, kanistry z tworzyw sztucznych,
pojemniki z tworzyw sztucznych na leki do użytku handlowego, pojemniki na ciecze z tworzyw sztucznych inne niż
do użytku domowego lub użytku kuchennego, kształtowane termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych inne niż
do użytku domowego lub kuchennego, pudełka z tworzyw
sztucznych, plastikowe zamknięcia do butelek, zakrętki i zamknięcia z tworzyw sztucznych do butelek i pojemników,
zamknięcia z tworzyw sztucznych do butelek i pojemników zabezpieczające je przed dziećmi, nakrętki z tworzyw
sztucznych do butelek, samozamykające ochronne nasadki
z tworzyw sztucznych do użytku z nakrętkami, 21 opakowania i pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym
i w kuchni, butelki z tworzyw sztucznych, butelki elastyczne
z wyciskaczem [puste], butelki na preparaty farmaceutyczne
sprzedawane puste, butelki na napoje z tworzyw sztucznych
[puste], bidony [puste], pojemniki z tworzyw sztucznych
termoizolacyjne, pudełka na pigułki do użytku osobistego,
atomizery do użytku w gospodarstwie domowym, butelki, słoiczki, pudełka, pojemniki z tworzyw sztucznych wraz
z aplikatorami w formie pompek, roll-on i atomizerów do dozowania kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała, dozowniki z tworzyw sztucznych do detergentów, dozowniki
z tworzyw sztucznych do płynów stosowane z butelkami,
osobiste dozowniki z tworzyw sztucznych do tabletek lub pigułek, do użytku domowego, 35 promocja sprzedaży, organizowanie wystaw i targów dla celów promocyjnych i handlowych, pośrednictwo handlowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi sprze-
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daży takich towarów jak: opakowania i pojemniki z tworzyw
sztucznych do przechowywania i do przenoszenia dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego, farmaceutycznego,
chemicznego, agrochemicznego, motoryzacyjnego, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki na lekarstwa z tworzyw sztucznych, kanistry z tworzyw sztucznych,
pojemniki z tworzyw sztucznych na leki do użytku handlowego, pojemniki na ciecze z tworzyw sztucznych inne niż
do użytku domowego lub użytku kuchennego, kształtowane termicznie pojemniki z tworzyw sztucznych inne niż
do użytku domowego lub kuchennego, pudełka z tworzyw
sztucznych, plastikowe zamknięcia do butelek, zakrętki i zamknięcia z tworzyw sztucznych do butelek i pojemników,
zamknięcia z tworzyw sztucznych do butelek i pojemników zabezpieczające je przed dziećmi, nakrętki z tworzyw
sztucznych do butelek, samozamykające ochronne nasadki
z tworzyw sztucznych do użytku z nakrętkami, opakowania i pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym
i w kuchni, butelki z tworzyw sztucznych, butelki elastyczne
z wyciskaczem [puste], butelki na preparaty farmaceutyczne
sprzedawane puste, butelki na napoje z tworzyw sztucznych
[puste], bidony [puste], pojemniki z tworzyw sztucznych
termoizolacyjne, pudełka na pigułki do użytku osobistego,
atomizery do użytku w gospodarstwie domowym, butelki, słoiczki, pudełka, pojemniki z tworzyw sztucznych wraz
z aplikatorami w formie pompek, roll-on i atomizerów do dozowania kosmetyków i produktów do pielęgnacji ciała, dozowniki z tworzyw sztucznych do detergentów, dozowniki
z tworzyw sztucznych do płynów stosowane z butelkami,
osobiste dozowniki z tworzyw sztucznych do tabletek lub
pigułek, do użytku domowego, 42 usługi projektowania
związane z opakowaniami, usługi technologiczne w zakresie
opakowań.
(210)
(731)

468503
(220) 2017 04 06
WYTWÓRNIA WÓD MINERALNYCH MINERAL
MAREK DUDA, AUGUSTYN MAŚLANKA SPÓŁKA
JAWNA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Gorzanów
(540) PETARDA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne,
napoje na bazie owoców i warzyw, napoje dla sportowców, napoje energetyzujące, woda mineralna gazowana
i niegazowana.
(210)
(731)

468512
(220) 2017 03 06
ADFAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Adfairs

ﬁcznego do celów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie reklam, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, optymalizacja stron internetowych, komputerowe zarządzanie plikami, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 digitalizacja
dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja ﬁzyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów
WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne [podręczne], monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], pamięci zewnętrzne USB, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów,
pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe,
nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, 35 wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie opracowania gra-
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468513
(220) 2017 03 06
ADFAIRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Adfairs
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne [podręczne], monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], pamięci zewnętrzne USB, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów,
pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe,
nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, 35 wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, usługi w zakresie opracowania gra-
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ﬁcznego do celów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie reklam, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, projektowanie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, optymalizacja stron internetowych, komputerowe zarządzanie plikami, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 digitalizacja
dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja ﬁzyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa
danych, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów
WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

468515
(220) 2017 03 07
ZAWADZKI MACIEJ, MIROSŁAWSKA KAROLINA
VILANO GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) Vilano RISTORANTE BAR & VINO

15

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i barowe, usługi kawiarni, stołówek, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi kateringowe.
(210)
(731)

468524
(220) 2017 03 07
P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potrzanowo
(540) PITBULL
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, odżywcze suplementy diety, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, dodatki witaminowe, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające enzymy, mineralne suplementy
diety, preparaty multiwitaminowe, napoje witaminizowane,
napoje z dodatkami dietetycznymi, suplementy diety stosowane w celu utrzymania właściwej masy ciała, suplementy
diety zawierające aminokwasy, suplementy diety zawierające hydroksymetylomaślan, suplementy diety zawierające
glukozę, suplementy diety zawierające węglowodany, suplementy diety zawierające maltodekstryny, suplementy diety
z ekstraktów roślinnych, suplementy diety, przeciwutleniające i adaptogenne, suplementy diety zawierające karnitynę,
suplementy diety zawierające kreatynę, stymulujące dodatki odżywcze na bazie kofeiny, suplementy diety do picia
do stosowania jako zamienniki posiłków, suplementy diety
wysokobiałkowe, suplementy diety wysokowęglowodanowe, suplementy diety białkowo-węglowodanowe, suplementy diety dla sportowców zawarte w tej klasie, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy,
29 koncentraty i odżywki wysokobiałkowe będące produktami spożywczymi, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami będące produktami spożywczymi, mieszanki odżywcze do picia, na bazie serwatki do stosowania jako zamienniki
posiłków, suplementy diety dla sportowców zawarte w tej
klasie, 30 mieszanki odżywcze do picia, na bazie węglowodanów do stosowania jako zamienniki posiłków, koncentraty
i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne będące
produktami spożywczymi, koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi i aminokwasami będące produktami
spożywczymi, suplementy diety dla sportowców zawarte
w tej klasie, 32 napoje izotoniczne, napoje proteinowe i węglowodanowe, suplementy diety dla sportowców zawarte
w tej klasie, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towarów jak: nakrycia głowy, obuwie, odzież,
usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towarów jak: artykuły i sprzęt sportowy, usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: suplementy diety dla sportowców,
usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: białkowe
suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, odżywcze suplementy diety,
nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, dodatki
witaminowe, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające enzymy, mineralne suplementy diety, preparaty multiwitaminowe, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami
dietetycznymi, suplementy diety stosowane w celu utrzymania właściwej masy ciała, suplementy diety zawierające
aminokwasy, suplementy diety zawierające hydroksymetylomaślan, suplementy diety zawierające glukozę, suple-
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menty diety zawierające węglowodany, suplementy diety
zawierające maltodekstryny, suplementy diety z ekstraktów
roślinnych, suplementy diety przeciwutleniające i adaptogenne, suplementy diety zawierające karnitynę, suplementy
diety zawierające kreatynę, stymulujące dodatki odżywcze
na bazie kofeiny, suplementy diety do picia do stosowania
jako zamienniki posiłków, suplementy diety wysokobiałkowe, suplementy diety wysokowęglowodanowe, suplementy diety białkowo-węglowodanowe, koncentraty i odżywki
wysokobiałkowe będące produktami spożywczymi, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi i aminokwasami będące produktami
spożywczymi, mieszanki odżywcze do picia na bazie serwatki do stosowania jako zamienniki posiłków, mieszanki odżywcze do picia na bazie węglowodanów do stosowania jako zamienniki posiłków, koncentraty i odżywki węglowodanowe
i wysokoenergetyczne będące produktami spożywczymi,
koncentraty i odżywki węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami będące produktami spożywczymi.
(210)
(731)

468569
(220) 2017 03 08
PREMIUM FOOD & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Józefosław
(540) yemsushi

(531) 05.07.01, 11.01.06, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 29 potrawy z ryb, mięsa, warzyw, owoców morza, sałatki, surówki, zupy, 30 potrawy z ryżu, sushi, zestawy
sushi, ryż, sosy do sałatek i dań, sos sojowy, wyroby cukiernicze, desery, dania ciepłe z makaronu.
(210)
(731)

468579
(220) 2017 03 08
BE FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZŁOTA DOLINA Dary z natury

(531) 06.01.02, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy
suche, sosy (przyprawy), preparaty przyprawowe, przyprawy
do pieczenia, ekstrakty przypraw, przyprawy smakowe (pikle), przyprawy smakowe (sosy, marynaty), marynaty zawierające przyprawy, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane (przyprawy), zioła przetworzone, zioła suszone, zioła
konserwowane do użytku jako przyprawy, suszone nasiona
do użytku jako przyprawa, sól, pieprz, sól kuchenna zmieszana z nasionami sezamu, dodatki smakowe i przyprawy, pasta
z soi (jako przyprawa), pasta chili używana jako przyprawa,
koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, przyprawy na bazie warzyw, przyprawy spożywcze składające się
głównie z ketchupu i salsy.
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(210)
(731)

468580
(220) 2017 03 08
BE FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Raica

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, 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, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik,
zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe, majonez wegański, 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 bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa,
soki warzywne, piwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej, w tym
sklepów online oraz sprzedaży hurtowej następujących towarów: oleje, tłuszcze jadalne, pestki słonecznika, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone
lub gotowane 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 naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe, pieczywo bezglutenowe,
produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, zioła 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 kokosowa, soki warzywne, piwo, majonez
wegański, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy
on-line, usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi zarządzania sprzedażą, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, reklama, usługi marketingowe i promocyjne, wynajem przestrzeni reklamowej on-line,
marketing handlowy inny niż sprzedaż, zarządzanie bazami
danych, informacja o ww. usługach.
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(210)
(731)

468821
(220) 2017 04 18
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin
(540) vetbuton
(510), (511) 5 preparat weterynaryjny.
(210)
(731)

468963
(220) 2017 03 16
PHONE MIRRORS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PEEMER

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, biżuteria komórkowa, broszki jako
biżuteria, 18 kosmetyczki, 20 lusterka toaletowe, 21 kosmetyczki na przybory toaletowe, grzebienie, przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, kosmetyczki z wyposażeniem,
26 guziki, broszki jako dodatki do ubrań, ozdoby do włosów,
zapięcia do pasków.
(210)
(731)

468999
(220) 2017 03 17
TAJMAX MIECZYŃSKI, GRACZ, LISZKA SPÓŁKA
JAWNA, Kraków
(540) PARTNER AGD RTV

(531) 26.01.01, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet sprzętu elektronicznego, w tym radioodbiorników,
telewizorów, sprzętu do odtwarzania muzyki, projektorów,
sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych,
w tym komputerów, tabletów, monitorów, klawiatur, drukarek, kserokopiarek, routerów, kamer, myszek podkładek, pamięci USB, telefonów, telefonów komórkowych, zestawów
głośnomówiących do telefonów, akcesoriów do telefonów
komórkowych, sprzętu i artykułów fotograﬁcznych, ramek
cyfrowych, nawigacji GPS, wideorejestratorów do samochodów, radioodtwarzaczy samochodowych, akcesoriów
do sprzętów elektronicznych, sprzętu komputerowego
i sprzętu fotograﬁcznego, w tym kabli, przewodów, przedłużaczy, 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, opiekaczy, tosterów, frytkownic i grillownic, parowarów, szybkowarów, 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, trymerów, maszynek do golenia, szczoteczek do zębów, sztućców, garnków i akcesoriów kuchennych, wag kuchennych
i łazienkowych, ciśnieniomierzy i termometrów, urządzeń
wentylujących, w tym wentylatorów i klimatyzatorów, urządzeń grzewczych, urządzeń i artykułów oświetleniowych,
w tym lamp, reﬂektorów, kinkietów, żyrandoli, akcesoriów
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do urządzeń gospodarstwa domowego, w tym kabli, uchwytów mocujących, przewodów, armatury kuchennej i łazienkowej, wyposażenia łazienek w tym wanien, umywalek,
sedesów, muszli, brodzików, kabin prysznicowych, środków
do czyszczenia i konserwacji, w tym artykułów elektronicznych, sprzętu gospodarstwa domowego, kuchni i łazienek,
usługi sprzedaży w sklepach oraz przez Internet kawy i herbaty, 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 grzewczych, wentylacyjnych i oświetleniowych, usługi budowlane,
39 usługi transportowe.
(210) 469193
(220) 2017 03 21
(731) HILLAR KRZYSZTOF, Warszawa
(540) MOMENTUM way

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi biura pośrednictwa pracy, rekrutacja
personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, agencje reklamowe,
marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, kolportaż
próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
produkcja ﬁlmów reklamowych, zarządzanie programami
refundacji w imieniu osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, transkrypcja formy 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, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlo-
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wych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie
zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy
rynkowe, usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością
gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako
wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące
działalności gospodarczej, sprzedaż: książek, czasopism,
41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kolokwiów, kongresów,
seminariów, sympozjów, warsztatów, prowadzenie szkoleń
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej - webinaria, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie
loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi artystów estradowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja
na wyższych uczelniach, edukacja w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych, usługi trenerskie, prowadzenie coachingu indywidualnego, grupowego i zespołowego, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla początkujących trenerów
według autorskiej metodologii, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, innych niż teksty reklamowe, fotograﬁa, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, produkcja ﬁlmów, innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów ﬁlmowych, usługi reporterskie,
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usługi rozrywkowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo,
udostępnianie ﬁlmów online nie do pobrania, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi w zakresie opracowania graﬁcznego, inne niż do celów reklamowych, 42 usługi komputerowe w szczególności tworzenie
społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez
oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje zdeﬁniowane lub określone
przez użytkowników, proﬁle osobiste, treści audio, wideo,
obrazy fotograﬁczne, teksty, graﬁkę i dane, udostępnianie
strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie proﬁli osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz transfer i współdzielenie takich informacji
między wieloma obiektami online, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia
społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograﬁcznych, tekstów, graﬁk i danych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie,
pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję, współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie
mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi
sieci technologicznej online umożliwiającej użytkownikom
transfer danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie danych o swojej tożsamości wielu obiektom online i między
wieloma obiektami online, dostarczanie informacji technicznych w dziedzinie sieci kontaktów społecznych i biznesowych z indeksów i baz danych z możliwością przeszukiwania,
zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, graﬁki, media elektroniczne, obrazy fotograﬁczne
i informacje audio oraz wizualne w sieciach komputerowych
i komunikacyjnych, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
obejmujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień
elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
dostawca usług aplikacyjnych obejmujących interfejs programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia,
tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania
medialnego, nabywania medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii online
i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania,
umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych
urządzeń, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za po-
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średnictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja ﬁzyczna, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych,
powielanie programów komputerowych, programowanie
komputerów, przechowywanie danych elektronicznych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie
danych komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie mody, projektowanie
opakowań, usługi graﬁczne, 45 badania prawne, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, prawne
administrowanie licencjami, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności
intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, usługi serwisów społecznościowych online, rejestrowanie nazw domen - usługi prawne, wynajem nazw domen internetowych.
(210) 469194
(220) 2017 03 21
(731) HILLAR KRZYSZTOF, Warszawa
(540) momentumway.com
(510), (511) 35 usługi biura pośrednictwa pracy, rekrutacja
personelu, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje
public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne,
radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama
billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, produkcja ﬁlmów reklamowych, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów,
fotokopiowanie, maszynopisanie, transkrypcja formy wia-
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domości i komunikatów, importowo-eksportowe agencje,
usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów z konta,
agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy, usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe,
usługi aukcyjne, handlowe wyceny, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, informacja o działalności gospodarczej,
audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą
która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe,
badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności
gospodarczej, sprzedaż: książek, czasopism, 41 kształcenie
praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kolokwiów, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów, prowadzenie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej (webinaria), organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie loterii,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie
miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, informacja o edukacji,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi nauczania w zakresie oświaty, edukacja na wyższych uczelniach, edukacja w zakresie rozwoju kompetencji
biznesowych, usługi trenerskie, prowadzenie coachingu indywidualnego, grupowego i zespołowego, szkolenia
i warsztaty przeznaczone dla początkujących trenerów według autorskiej metodologii, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, udostępnianie publikacji elektronicznych

20

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nie do pobrania, innych niż teksty reklamowe, fotograﬁa,
fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, produkcja ﬁlmów, innych niż reklamowe, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe
programy rozrywkowe, usługi pokazów ﬁlmowych, usługi
reporterskie, usługi rozrywkowe, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie
taśm wideo, udostępnianie ﬁlmów online nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi w zakresie opracowania graﬁcznego, inne niż
do celów reklamowych, 42 usługi komputerowe w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału
w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe w tym hosting obiektów
elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania
i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje zdeﬁniowane lub określone przez użytkowników,
proﬁle osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograﬁczne,
teksty, graﬁkę i dane, udostępnianie strony internetowej
z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie proﬁli osobistych obejmujących informacje w zakresie
tworzenia kontaktów towarzyskich i biznesowych oraz
transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma
obiektami online, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia
sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograﬁcznych, tekstów, graﬁk i danych, usługi dostawcy
aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub
ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie, pobieranie,
uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie
linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję,
współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi
sieci technologicznej online umożliwiającej użytkownikom
transfer danych o swojej tożsamości oraz udostępnianie
danych o swojej tożsamości wielu obiektom online i między wieloma obiektami online, dostarczanie informacji
technicznych w dziedzinie sieci kontaktów społecznych
i biznesowych z indeksów i baz danych z możliwością przeszukiwania, zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, graﬁki, media elektroniczne, obrazy
fotograﬁczne i informacje audio oraz wizualne w sieciach
komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania
powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz
wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych
i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca usług aplikacyjnych
obejmujących interfejs programowania aplikacji (API)
w celu zarządzania, śledzenia, tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania medialnego, nabywania medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych
i marketingowych kampanii online i zarządzaniu nimi,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego roz-
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wój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja danych i programów komputerowych
inna niż konwersja ﬁzyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie systemów
komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie
serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie mody, projektowanie opakowań, usługi graﬁczne, 45 badania prawne, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi alternatywnego
rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, mediacje, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, prawne administrowanie licencjami, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego,
usługi serwisów społecznościowych online, rejestrowanie
nazw domen [usługi prawne], wynajem nazw domen
internetowych.
(210) 469312
(220) 2017 03 23
(731) RUDNIK MICHAŁ VIA SANTA, Rększowice
(540) DYSTRYBUCJA KATOLICKA

(531)

24.13.02, 24.13.24, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.02,
26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi aukcji internetowych poprzez sieć
Internet, reklama za pośrednictwem Internetu, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, zgromadzenie na stronach internetowych na rzecz
osób trzecich ilustracji i tekstów pokazujących i opisujących
towary, takie jak dewocjonalia, książki i pozostałe artykuły
drukowane, artykuły papiernicze, pudełka i opakowania,
gry i zabawki, obrazy, ikony, statuetki, ﬁgurki, dzieła sztuki,
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ozdoby i dekoracje, różańce, świece, artykuły biżuteryjne,
artykuły ze stopów metali i metali szlachetnych, odzież,
utrwalone na nośnikach informacje i dane w postaci ﬁlmów,
muzyki, obrazów, publikacji tekstowych i programów multimedialnych i świadczenie usług pozwalających te towary
swobodnie oglądać i kupować, promocja sprzedaży dla
osób trzecich za pośrednictwem Internetu, usługi wyszukiwania informacji handlowych za pośrednictwem Internetu,
badania rynku za pośrednictwem Internetu, usługi informacji statystycznych za pośrednictwem Internetu, sprzedaż
i oferowanie towarów takich jak dewocjonalia, książki i pozostałe artykuły drukowane, artykuły papiernicze, pudełka
i opakowania, gry i zabawki, obrazy, ikony, statuetki, ﬁgurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, różańce, świece, artykuły biżuteryjne, artykuły ze stopów metali również metali
szlachetnych, odzież, utrwalone na nośnikach informacje
i dane w postaci ﬁlmów, muzyki, obrazów, publikacji tekstowych i programów multimedialnych i świadczenie usług
sprzedaży tych towarów za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania sprzedażą.
(210)
(731)

469428
(220) 2017 03 24
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Revolu Multi Protect
(510), (511) 1 aceton, aktywatory chemiczne do preparatów kosmetycznych, preparaty chemiczne do analizy
laboratoryjnej do celów kosmetycznych, preparaty biologiczne do celów innych, niż medyczne lub weterynaryjne, preparaty chemiczne do celów naukowych, inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty
chemiczne do stosowania w przemyśle kosmetycznym,
środki chemiczne dla przemysłu, odczynniki chemiczne,
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do celów kosmetycznych, substancje chemiczne do produkcji kosmetyków, emulgatory
do użytku w produkcji kosmetyków, preparaty enzymatyczne do celów przemysłowych, preparaty enzymatyczne
do stosowania w kosmetyce, enzymy do celów chemicznych, enzymy do celów przemysłowych, enzymy do celów
kosmetycznych, estry, glinki, kwasy, kwasy do stosowania
w przemyśle kosmetycznym, kwasy do użytku w produkcji kosmetyków, neutralizatory kwasów, silikony, surowe
materiały chemiczne do tworzenia produktów kosmetycznych, składniki i materiały chemiczne do zastosowania
w kosmetykach, składniki na bazie kolagenu do preparatów
kosmetycznych, środki nawilżające do użycia w produkcji
kosmetyków, środki złuszczające do użycia w produkcji kosmetyków, preparaty chemiczne do użytku w produktach
kosmetycznych, polimerowe środki chemiczne do użytku
w przemyśle kosmetycznym, środki chemiczne do użytku
w produkcji kosmetyków, pochodne wosku pszczelego
do emulgowania do zastosowania w produkcji preparatów
kosmetycznych, białko stosowane w produkcji kosmetyków, środki nawilżające do użycia w produkcji kosmetyków,
ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, dodatki chemiczne do stosowania w produkcji kosmetyków,
substancje chemiczne do użytku w produkcji kosmetyków
zapachowych, środki pochłaniające promieniowanie ultraﬁoletowe do użytku w kosmetykach, 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, preparaty do makijażu, środki kosmetyczne
do pielęgnacji skóry ciała i włosów, antyperspiranty, antyperspiranty w aerozolach, aromaty i olejki aromatyczne,
balsamy, barwniki do celów kosmetycznych, bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczy-
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ki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
dezodoranty dla ludzi, ekstrakty do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty do golenia, kadzidła,
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda
kolońska, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy odżywcze i nawilżające,
kremy do rąk, lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, masła do ciała, maski do włosów, maści do celów
kosmetycznych, mgiełki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, olejki do kąpieli, kosmetyki do stylizacji włosów, odżywki do włosów, płyny do układania włosów, preparaty do układania włosów, pianki do układania
włosów, lakiery do utrwalania fryzury, preparaty do pielęgnacji paznokci, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej nie do celów leczniczych,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny kosmetyczne, płyny
po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych,
preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji włosów, nawilżające preparaty kosmetyczne,
ściągające preparaty kosmetyczne, złuszczające preparaty
kosmetyczne, preparaty do ochrony przed słońcem, serum
kosmetyczne, sole kąpielowe, szampony, szminki, środki
do czyszczenia zębów, środki zapachowe odświeżające
powietrze, produkty toaletowe, woda toaletowa, przybory
toaletowe zawarte w tej klasie, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wyroby perfumeryjne, żele, żele do włosów, żele do masażu, preparaty kosmetyczne do masażu, olejki do masażu, peelingi, peelingi
do masażu, peelingi do twarzy i do ciała, oliwki do masażu,
kremy i peelingi do stóp, kosmetyki do pielęgnacji stóp,
żele do stóp, preparaty do pedicure, olejki do użytku kosmetycznego, 42 analizy chemiczne, badania chemiczne,
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kosmetyki, usługi dla chemii, doradztwo w zakresie składu i zastosowania
produktów kosmetycznych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, projektowanie opakowań, udostępnianie
miejsca na serwerach jako strony internetowe, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii kosmetycznej, testowanie kosmetyków,
kontrola jakości, kontrola kosmetyków, badania w dziedzinie kosmetyki, badania naukowe dotyczące kosmetyków,
badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, badania
w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, 44 aromaterapia, ﬁzjoterapia, ﬁzykoterapia, usługi fryzjerskie, usługi stylizacji włosów, usługi trychologiczne, usługi kosmetyczne,
manicure, masaż, salony piękności, SPA, usługi sauny, solaria, odnowa biologiczna, pedicure, gabinety kosmetyczne,
zabiegi pielęgnacyjne, usługi medyczne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi, chirurgia plastyczna, domy opieki,
usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, opieka pielęgniarska, opieka zdrowotna, usługi optyczne, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady
w zakresie farmakologii, usługi sanatoriów, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi klinik medycznych, wypożyczanie
sprzętu medycznego, usługi aptekarskie w zakresie przygotowywania i wydawania lekarstw.
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(210)
(731)

469469
(220) 2017 03 24
BUREUBAMBA TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KREATYWNE ZABAWKI KARTONOWE, Warszawa
(540) burubamba.com

(540) smartunitec INNOVATIVE TECHNOLOGIES

(531)

(531) 19.01.25, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 16 aktówki - artykuły biurowe, albumy do wklejania, bibuły, bloki - artykuły papiernicze, broszury, chorągiewki papierowe, etykiety - owijki na butelki z papieru lub
kartonu, kartki z życzeniami, karty pocztowe, kokardy papierowe, książki, materiały do pisania, materiały do rysowania,
materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, nalepki, naklejki - materiały piśmienne, okładki, obwoluty - artykuły papiernicze, pudełka z papieru lub kartonu, ramki i stojaki do fotograﬁi, torebki papierowe, torebki do pakowania koperty, woreczki z papieru lub
tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, torby z tektury,
ulotki, zakładki do książek, zakładki do strun, 28 ﬁgurki do zabawy, gra w domino, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, klocki konstrukcyjne do zabawy , lalki, latawce, lotki, łóżka dla lalek, madżong, marionetki, maski zabawkowe,
modele będące zabawkami, modele pojazdów zmniejszonej
skali, ozdoby choinkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia,
piniaty, plansza do gry w warcaby, samochody do zabawy,
szachownice, szachy, ubranka dla lalek, układanki - puzzle,
urządzenia do sztuczek magicznych, zabawki, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania .
(210) 469750
(220) 2017 03 30
(731) AROMA P. DRANIAK SPÓŁKA JAWNA, Michałowice
(540) tan desire
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby perfumeryjne, 11 urządzenia do opalania się, lampy ultraﬁoletowe inne niż do celów
medycznych, 44 usługi solariów, odnowy biologicznej.
(210) 469881
(220) 2017 04 03
(731) AROMA P. DRANIAK SPÓŁKA JAWNA, Michałowice
(540) TAN Desire

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki i wyroby perfumeryjne, 11 urządzenia do opalania się, lampy ultraﬁoletowe inne niż do celów
medycznych, 44 usługi solariów, odnowy biologicznej.
(210)
(731)

469941
(220) 2017 04 03
NOCUŃ GRZEGORZ ECOFAN, Aleksandria Pierwsza

Nr ZT27/2017

27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.03.01,
26.03.06, 26.02.01
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, kratki wentylacyjne z metalu, metalowe osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC,
przewody metalowe, rurowe przewody metalowe, rury
metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, metalowe materiały budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia i instalacje
do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje chłodnicze, rekuperatory ciepła, regeneratory
ciepła, wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, dmuchawy kominowe, dmuchawy gorącego powietrza, dmuchawy
zimnego powietrza, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, agregaty klimatyzacyjne,
sterylizatory powietrza, podgrzewacze powietrza, osuszacze
powietrza, instalacje do ﬁltrowania powietrza, urządzenia
na gorące powietrze, urządzenia do chłodzenia powietrza,
urządzenia do dezodoryzacji powietrza, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne do użytku
osobistego, termowentylatory, wyciągi kuchenne, wyciągi
wentylacyjne, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz
rur wodnych i gazowych, armatura do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wody, urządzenia do ujęcia
wody, instalacje do uzdatniania wody, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia do ﬁltrowania wody,
grzejniki elektryczne, grzejniki do centralnego ogrzewania,
elementy grzejne, urządzenia do ogrzewania, urządzenia
elektryczne do ogrzewania, nawilżacze, kolektory słoneczne
do celów grzewczych, kominki, wyciągi kominkowe, kotły
grzewcze, urządzenia zasilające kotły grzewcze, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje
do ogrzewania wodnego, urządzenia do załadunku pieców,
piece [urządzenia grzewcze], piece słoneczne, piecyki i bojlery do podgrzewania wody, bojlery, inne niż części maszyn,
instalacje podgrzewacze, armatura do pieców, zasobniki
ciepła, pompy ciepła, kuchenny sprzęt elektryczny, lampy
oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, urządzenia i instalacje
oświetleniowe, żarówki oświetleniowe, ﬁltry do klimatyzacji,
ﬁltry do wody pitnej, ﬁltry [części instalacji domowych lub
przemysłowych], instalacje sanitarne, urządzenia do celów
sanitarnych, instalacje do sauny, urządzenia do wytwarzania
pary, instalacje do wytwarzania pary, zawory do rur, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], 19 kanały
[dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe,
osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów HVAC, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków,
rury sztywne, niemetalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 35 pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych
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przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów, mianowicie, elektrycznego
sprzętu kuchennego, urządzeń elektrycznych, urządzeń i instalacji sanitarnych i wodnych, urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń i instalacji grzewczych
i do oczyszczania powietrza, urządzeń i instalacji oświetleniowych, urządzeń i instalacji do suszenia i wytwarzania pary,
urządzeń i instalacji do chłodzenia i zamrażania, dmuchaw,
wentylatorów, pieców, grzejników, wymienników ciepła, wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, materiałów
konstrukcyjnych, rur, przewodów i kształtek rozgałęźnych
do instalacji, kratek i osłon do otworów wentylacyjnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.
(210)
(731)

469952
(220) 2017 04 04
DZIERŻYKRAY-ROGALSKI OLAF, DZIERŻYKRAYROGALSKA PAULINA OFFICEMEDIA SPÓŁKA
CYWILNA, Warszawa
(540) PANDOAPARTMENTS
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo
ﬁnansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
ocena i wycena nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
wyceny nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, wynajem nieruchomości, organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, 43 usługi w zakresie
zakwaterowania, usługi agencji wynajmu mieszkań, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach
wakacyjnych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego,
rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, tymczasowy wynajem pokoi.
(210)
(731)

469972
(220) 2017 04 04
MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) REGATY REKLAMY

(531)

26.01.16, 26.01.21, 09.01.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12,
18.04.02
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, reklama
i marketing, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych.
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(210) 469998
(220) 2017 04 05
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) ŚWINOUJŚCIE, SŁUPSK, WŁADYSŁAWOWO,
GDYNIA, SZCZECIN, KOSZALIN, SOPOT, TCZEW,
BARTOSZYCE, SUWAŁKI, SZCZECINEK, GDAŃSK,
MALBORK, KĘTRZYN, AUGUSTÓW, STAROGARD
SZCZECIŃSKI, CHOJNICE, STAROGARD GDAŃSKI,
KWIDZYN, OSTRÓDA, GRAJEWO, GRUDZIĄDZ,
ŁOMŻA, EŁK, WAŁCZ, KWIDZYŃ, BRODNICA,
DZIAŁDOWO, GIŻYCKO, GORZÓW WIELKOPOLSKI,
POLICE, OSIELSKO, PIŁA, ŚWIECIE, IŁAWA,
SZCZYTNO, ZAMBRÓW, ŚWIEBODZIN, BYDGOSZCZ,
CHEŁMNO, OSTRÓW MAZOWIECKI, ZIELONA GÓRA,
WĄGROWIEC, ŻARY, POZNAŃ, INOWROCŁAW,
TORUŃ, CIECHANÓW, BIAŁYSTOK, NOWA SÓL,
LESZNO, GŁOGÓW, KUTNO, WŁOCŁAWEK,
PŁOCK, MIŃSK MZW., ZGORZELEC, KONIN, KOŁO,
TUREK, WARSZAWA, SIEDLCE, BIAŁA PODLASKA,
POLKOWICE, GOSTYŃ, KALISZ, PIASECZNO,
BOLESŁAWIEC, OSTRÓW WLKP., SKIERNIWICE,
PUŁAWY, ŁĘCZNA, JELENIA GÓRA, LEGNICA, ŁÓDŹ,
TOMASZÓW MAZOWIECKI, ZDUŃSKA WOLA,
WAŁBRZYCH, WROCŁAW, WIELUŃ, RADOM,
DZIERŻONIÓW, LUBIENIEC, BEŁCHATÓW, LUBLIN,
CHEŁM, ŚWIDNIK, ŚWIDNICA, OPOLE, RADOMSKO,
KŁODZKO, CZĘSTOCHOWA, OLKUSZ, KĘDZIERZYN
KOŹLE, KIELCE, STALOWA WOLA, RYBNIK, NYSA,
KRAKÓW, PRZEMYŚL, BIELSKO-BIAŁA, TARNÓW,
JASŁO, NOWY TARG, RZESZÓW, NOWY SĄCZ, SANOK
POLSKIE SUPERMARKETY

(531) 01.17.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania opinii
publicznej, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczania informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako
punkty informacji konsumenckiej, impresariat w działalności
artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing
jako doradztwo biznesowe, pisanie scenariuszy dla celów
reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja ﬁlmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
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rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji dla celów handlowych lub reklamowych, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowywania graﬁcznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie porównywania cen, wynajem billboardów
jako tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, 36 emisja bonów wartościowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielania rabatów
w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, 39 dostarczanie gazet, dostarczanie towarów, dostawa ładunków drogą lądową, dostawa
produktów spożywczych, dostawa towarów, dystrybucja
(transport) produktów dla sprzedaży detalicznej, dystrybucja
(transport) towarów drogą lądową, dzielenie na części i przepakowywanie towarów, dzierżawa magazynów, dzierżawa
palet do transportu lub składowania towarów, fracht jako
przewóz towarów, logistyka transportu, ładowanie ciężarówek, ładowanie i wyładowywanie pojazdów, magazynowanie, magazynowanie towarów handlowych, magazynowanie
towarów w dużych ilościach, magazynowanie w chłodniach,
magazynowanie żywności, odbieranie towarów, organizacja
dostarczania towarów, organizowanie odbierania towarów,
organizowanie rozładunku towarów, organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu, pakowanie i opakowywanie towarów, pakowanie produktów spożywczych,
pakowanie towarów, pakowanie żywności, przechowywanie
towarów w chłodniach, przewożenie, przewożenie i dostarczanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, składowanie towarów, spedycja, transport,
transport drogowy, transport i przechowywanie odpadów,
transport żywności, usługi kierowców, usługi kurierskie wiadomości lub towarów, usługi rozładunku towarów, usługi
transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie
dostarczania żywności, wynajem samochodów, wynajmowanie magazynów, zbieranie wyrobów nadających się
do przetworzenia, 41 fotograﬁa, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie loterii, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie zawodów
sportowych, pisanie scenariuszy, produkcja ﬁlmów innych
niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, monitorowanie
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
opakowań, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
usługi graﬁczne, wzornictwo przemysłowe, 43 bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi jako snack-bary,
kafeterie jako bufety, zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(210) 469999
(220) 2017 04 05
(731) BRODA AGNIESZKA BIAR BEAUTY GROUP, Katowice
(540) Biar Beauty.

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, 5 produkty,
substancje i preparaty kosmetyczne dla celów leczniczych,
produkty farmaceutyczne i lecznicze, 8 narzędzia ręczne
do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych,
do wykonywania makijażu, stylizacji brwi, przedłużania i zagęszczania rzęs, microbladingu, makijażu permanentnego,
21 przybory kosmetyczne do użytku przy kosmetycznych
zabiegach pielęgnacyjnych, do wykonywania makijażu, stylizacji brwi, przedłużania i zagęszczania rzęs, microbladingu,
makijażu permanentnego, 41 usługi związane z przeprowadzaniem szkoleń i kształcenia w zakresie kosmetyki i urody,
w tym dotyczących makijażu, manicure, pedicure, wizażu,
przedłużania paznokci, przedłużania rzęs, stylizacji ubioru,
analizy kolorystycznej.
(210)
(731)

470017
(220) 2017 04 05
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) FLOSLEK ARNICA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, ﬁtokosmetyki,
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki,
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby do włosów, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(210)
(731)

470018
(220) 2017 04 05
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) FLOSLEK COLLAGEN UP
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom ,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, ﬁtokosmetyki,
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki,
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne , środki
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
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kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby do włosów, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

25

(531)

05.07.08, 08.07.15, 11.03.20, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18,
25.01.15, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 desery, desery w proszku, koncentraty deserów, budynie, budynie w proszku.
(210) 470025
(220) 2017 04 05
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! GALARETKA
SMAK TRUSKAWKOWY MOCNO OWOCOWY SMAK

(210) 470021
(220) 2017 04 05
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! BUDYŃ
PREMIUM smak waniliowy Z DODATKIEM WANILII

(531)

05.07.08, 08.01.25, 11.03.02, 11.03.20, 25.01.15, 26.01.02,
26.01.03, 26.01.18, 26.04.05, 26.04.18, 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.
(531)

27.05.01, 29.01.15, 05.05.21, 08.07.15, 05.11.13, 26.01.02,
26.01.03, 26.01.18, 25.01.15, 11.03.20
(510), (511) 30 desery, desery w proszku, koncentraty deserów, budynie, budynie w proszku.
(210) 470024
(220) 2017 04 05
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA DUŻY NA 3/4 LITRA
MLEKA ZASMAKUJ! BUDYŃ SMAK ŚMIETANKOWY
AKSAMITNY BEZ CUKRU

(210)
(731)

470026
(220) 2017 04 05
ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Lublin
(540) MULTIMARIN
(510), (511) 5 leki i środki medyczne, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność i napoje
do celów leczniczych.
(210)
(731)

470034
(220) 2017 04 05
ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Lublin
(540) MULTISINUM
(510), (511) 5 leki i środki medyczne, produkty farmaceutyczne suplementy, diety, dietetyczna żywność i napoje
do celów leczniczych.
(210)
(731)

470035
(220) 2017 04 05
ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Lublin
(540) MULTIOPTIC
(510), (511) 5 leki i środki medyczne, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetyczna żywność i napoje
do celów leczniczych.
(210)
(731)

470037
(220) 2017 04 05
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
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(540) WHITE & BEAUTY
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, ﬁtokosmetyki,
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki,
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby do włosów, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermokosmetykl
do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(210)
(731)

470039
(220) 2017 04 05
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) FLOSLEK POLLUTION ANTI
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, ﬁtokosmetyki,
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki,
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby do włosów, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, lecznicze dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, lecznicze dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki
sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(210)
(731)

470042
(220) 2017 04 05
M.K. ZIELKE SERWIS SKRZYŃ BIEGÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Cieplewo
(540) HUKAŁOWICZ SKRZYNIE BIEGÓW

(531) 27.05.01, 29.01.13, 15.07.01, 15.07.15
(510), (511) 12 alarmy antywłamaniowe do pojazdów,
amortyzatory zawieszenia w pojazdach, antypoślizgowe
przyrządy do opon pojazdów, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, bieżniki do bieżnikowania
opon, błotniki, ciężarki do wyważania kół pojazdów, czopy osi pojazdów, dętki do opon pneumatycznych, drążki
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skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], hamulce do pojazdów,
kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, kolce do opon, koła do pojazdów lądowych, kołpaki, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż
części silników, korki do zbiorników paliwa [gazu] w pojazdach, korpusy opon, lusterka boczne do pojazdów, lusterka
wsteczne, łańcuchy do samochodów , łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, łoża
silnika do pojazdów lądowych, maski silników do pojazdów,
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia
samochodowe, obręcze kół pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów, osie pojazdów, piasty kół pojazdów, płytki
cierne hamulca do samochodów, podwozia samochodów,
pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną
lub kolejową, pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów],
przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne
do pojazdów lądowych, przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych, resory [sprężyny] zawieszenia
pojazdów, resory, sprężyny amortyzujące samochodowe,
samochody, samochody (amortyzatory do -), silniki do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych,
skrzynie korbowe do elementów pojazdów lądowych, inne
niż do silników, sprzęgła do pojazdów lądowych, szczęki
hamulcowe do pojazdów, szyby do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych,
urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, urządzenia
sprzęgające do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, wolne koła do pojazdów lądowych, wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł,
zderzaki samochodowe, zestawy narzędzi do naprawy dętek,
zębate przekładnie do pojazdów lądowych, obręcze do piast
kół, 37 czyszczenie pojazdów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów
przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, mycie pojazdów, naprawa pomp,
polerowanie pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub
częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, 40 obróbka
metali, piaskowanie, powlekanie metalu, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, przyciemnianie okien
samochodowych, wulkanizacja [obróbka materiałów].
(210)
(731)

470046
(220) 2017 04 05
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) Snake eﬀect technology

(531) 27.05.01, 03.11.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, ﬁtokosmetyki,
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki,
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne,
kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki
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do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty
antybakteryjne.
(210) 470047
(220) 2017 04 05
(731) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń
(540) VIBERTI RIMORCHI SRL WIELTON GROUP

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny
budowlane, maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa,
maszyny przeładunkowe, maszyny transportowe, maszyny
do tłoczenia, maszyny do recyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory jako części maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu, generatory
elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, maszyny
do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki,
frezarki, krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szliﬁerki,
walce drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania [zamiatanie], maszyny do znakowania dróg, maszyny
do budowy dróg, maszyny do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [maszyny], dźwigi, koparki,
ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki taśmowe, pługi
siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze rolnicze
mechaniczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, roboty [maszyny], 12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, pojazdy
samowyładowcze, pojazdy napędzane elektrycznie, pojazdy
przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków
w tym mebli, żywności łodzi, pojazdów, pojazdy-chłodnie,
samochody, ciężarówki, samochody osobowe, ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności łodzi,
pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojazdów przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym
mebli, żywności, łodzi, pojazdów, nadwozia pojazdów, nadwozia specjalistyczne pojazdów, przyczepy do pojazdów
(zaczepy, haki do -), mobilne wózki widłowe, silniki do pojazdów lądowych, 39 transport, transport samochodami ciężarowymi, transport drogowy, transport kolejowy, transport
wodny, pakowanie towarów, składowanie towarów i mate-
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riałów nadających się do recyklingu, składowanie towarów
przed i po transporcie, usługi pośrednictwa transportowego,
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z metalu, tworzyw
sztucznych i drewna, obróbka [przetwarzanie] odpadów,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, usługi recyklingowe.
(210)
(731)

470048
(220) 2017 04 05
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) FLOSLEK CAPILLARIES PRO
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, ﬁtokosmetyki,
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki,
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne,
kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty
antybakteryjne.
(210) 470049
(220) 2017 04 05
(731) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń
(540) V

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny
budowlane, maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa,
maszyny przeładunkowe, maszyny transportowe, maszyny
do tłoczenia, maszyny do recyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory jako części maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu, generatory
elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, maszyny
do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki,
frezarki, krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szliﬁerki,
walce drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania [zamiatanie], maszyny do znakowania dróg, maszyny
do budowy dróg, maszyny do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [maszyny], dźwigi, koparki,
ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki taśmowe, pługi
siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze rolnicze
mechaniczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, roboty [maszyny], 12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, pojazdy samowyładowcze, pojazdy napędzane elektrycznie,
pojazdy przystosowane do przewożenia specjalistycznych
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ładunków w tym mebli, żywności łodzi, pojazdów, pojazdy-chłodnie, samochody, ciężarówki, samochody osobowe,
ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów przystosowane
do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli,
żywności łodzi, pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojazdów przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, nadwozia
pojazdów, nadwozia specjalistyczne pojazdów, zaczepy, haki
do przyczep do pojazdów, mobilne wózki widłowe, silniki
do pojazdów lądowych, 39 transport, transport samochodami ciężarowymi, transport drogowy, transport kolejowy,
transport wodny, pakowanie towarów, składowanie towarów i materiałów nadających się do recyklingu, składowanie
towarów przed i po transporcie, usługi pośrednictwa transportowego, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z metalu, tworzyw sztucznych i drewna, obróbka [przetwarzanie]
odpadów, sortowanie odpadów i materiałów nadających się
do recyklingu, usługi recyklingowe.
(210) 470050
(220) 2017 04 05
(731) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń
(540) VIBERTI V

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny
budowlane, maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa,
maszyny przeładunkowe, maszyny transportowe, maszyny
do tłoczenia, maszyny do recyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory jako części maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu, generatory
elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, maszyny
do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki,
frezarki, krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szliﬁerki,
walce drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania [zamiatanie], maszyny do znakowania dróg, maszyny
do budowy dróg, maszyny do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [maszyny], dźwigi, koparki,
ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki taśmowe, pługi
siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze rolnicze
mechaniczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, roboty [maszyny], 12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, pojazdy samowyładowcze, pojazdy napędzane elektrycznie,
pojazdy przystosowane do przewożenia specjalistycznych
ładunków w tym mebli, żywności łodzi, pojazdów, pojazdy-chłodnie, samochody, ciężarówki, samochody osobowe,
ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów przystosowane
do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli,
żywności łodzi, pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojazdów przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, nadwozia
pojazdów, nadwozia specjalistyczne pojazdów, zaczepy, haki
do przyczep do pojazdów, mobilne wózki widłowe, silniki
do pojazdów lądowych, 39 transport, transport samochodami ciężarowymi, transport drogowy, transport kolejowy,
transport wodny, pakowanie towarów, składowanie towarów i materiałów nadających się do recyklingu, składowanie
towarów przed i po transporcie, usługi pośrednictwa transportowego, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z meta-
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lu, tworzyw sztucznych i drewna, obróbka [przetwarzanie]
odpadów, sortowanie odpadów i materiałów nadających się
do recyklingu, usługi recyklingowe.
(210) 470051
(220) 2017 04 05
(731) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń
(540) VIBERTI V

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny do robót leśnych, maszyny do robót ziemnych, maszyny
budowlane, maszyny wydobywcze, maszyny dla górnictwa,
maszyny przeładunkowe, maszyny transportowe, maszyny
do tłoczenia, maszyny do recyklingu, maszyny do rozdrabniania odpadów, pompy, kompresory jako części maszyn i silników, urządzenia do przenoszenia i transportu, generatory
elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, silniki do maszyn, mechanizmy napędowe, maszyny
do cięcia plazmowego, palniki do cięcia laserowego, tokarki,
frezarki, krawędziarki [maszyny], maszyny do cięcia, szliﬁerki,
walce drogowe, zamiatarki drogowe, maszyny do szczotkowania [zamiatanie], maszyny do znakowania dróg, maszyny
do budowy dróg, maszyny do wykładania asfaltu, maszyny do mieszania asfaltu, maszyny do naprawy pęknięć nawierzchni drogowych, dźwigniki [maszyny], dźwigi, koparki,
ładowarki [maszyny], podajniki, przenośniki taśmowe, pługi
siewniki, kombajny zbożowe, żniwiarki, opielacze rolnicze
mechaniczne [maszyny], obrabiarki, centra obróbkowe, roboty [maszyny], 12 pojazdy, pojazdy samozaładowcze, pojazdy samowyładowcze, pojazdy napędzane elektrycznie,
pojazdy przystosowane do przewożenia specjalistycznych
ładunków w tym mebli, żywności łodzi, pojazdów, pojazdy-chłodnie, samochody, ciężarówki, samochody osobowe,
ciągniki, naczepy, naczepy do pojazdów przystosowane
do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli,
żywności łodzi, pojazdów, przyczepy, przyczepy do pojazdów przystosowane do przewożenia specjalistycznych ładunków w tym mebli, żywności, łodzi, pojazdów, nadwozia
pojazdów, nadwozia specjalistyczne pojazdów, zaczepy, haki
do przyczep do pojazdów, mobilne wózki widłowe, silniki
do pojazdów lądowych, 39 transport, transport samochodami ciężarowymi, transport drogowy, transport kolejowy,
transport wodny, pakowanie towarów, składowanie towarów i materiałów nadających się do recyklingu, składowanie
towarów przed i po transporcie, usługi pośrednictwa transportowego, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z metalu, tworzyw sztucznych i drewna, obróbka [przetwarzanie]
odpadów, sortowanie odpadów i materiałów nadających się
do recyklingu, usługi recyklingowe.
(210)
(731)

470052
(220) 2017 04 05
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) ESSENZA AGE REDUCTOR
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, ﬁtokosmetyki,
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki,
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne,
kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty
antybakteryjne.

(540) Summer Ale

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy,
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje
gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe,
napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produkcji napojów.

470079
(220) 2017 04 06
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Sunny Ale

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy,
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje
gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe,
napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)

470080
(220) 2017 04 06
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) San Escobar

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy,
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje
gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe,
napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)

470081
(220) 2017 04 06
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 21 zastawa stołowa, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, 25 odzież, nakrycia głowy,
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane napoje
gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe,
napoje warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe, preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)

470082
(220) 2017 04 06
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Piwna Stolica

(210) 470083
(220) 2017 04 06
(731) ESCUDERO GONZALEZ PEDRO, Kraków
(540) BIM CONVERTER

(531) 25.01.25, 27.05.01, 27.05.08, 26.13.25
(510), (511) 42 opracowywanie projektów technicznych,
dokumentacja architektoniczna koncepcyjna, budowlana
i wykonawcza, projektowanie budynków, projektowanie
przemysłowe (wzornictwo), projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo i konsultacje
w zakresie sprzętu komputerowego.
(210)
(731)

470095
(220) 2017 04 06
CONTESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POSTAW NA SWOIM
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi
szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
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rachunkowości, księgowości i podatków, pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych i handlowych, informacji
marketingowych, informacji o zatrudnieniu, marketing ﬁnansowy, audyt, audyt przedsiębiorstw, przygotowywanie sprawozdań i bilansów ﬁnansowych, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, analizy i badania rynkowe, analiza danych
biznesowych, analizy w zakresie marketingu, analizy kosztów,
analizy cen, usługi wyceny działalności gospodarczej, usługi
w zakresie wywiadu gospodarczego, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi przetwarzania danych do celów administracyjnych, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
fuzji, podziału, nabywania i zbywania przedsiębiorstw, usługi
podatkowe, usługi w zakresie rachunkowości i księgowości,
usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi
księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, sporządzanie
dokumentów dotyczących opodatkowania, usługi doradcze,
konsultacyjne i pomoc w zakresie rachunkowości, księgowości, podatków i płac, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne na rzecz osób trzecich, doradztwo, konsultacje, pomoc i informacje w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, usługi w zakresie promowania działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania informacji
w komputerowych bazach danych, 36 usługi ﬁnansowe, doradztwo ﬁnansowe, pośrednictwo ﬁnansowe, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pośrednictwo
w zakresie pożyczek i kredytów, usługi w zakresie nabycia
i przeniesienia roszczeń pieniężnych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe,
obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, administrowanie
roszczeniami ubezpieczeniowymi, ocena w zakresie roszczeń
ubezpieczeniowych, usługi w zakresie wyceny, regulowania,
rozliczania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem ﬁnansowym, ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami ﬁnansowymi, ubezpieczeniowymi, usługi
w zakresie szacowania strat, ocena strat ubezpieczeniowych,
likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie,
planowanie ﬁnansowe w zakresie ubezpieczeń i emerytur,
administrowanie i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi
i emerytalnymi, fundusze emerytalne, monitorowanie funduszy emerytalnych, powiernictwo emerytalne, powiernictwo w zakresie funduszy emerytalnych, usługi inwestycyjne,
doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, wyceny i analizy ﬁnansowe i inwestycyjne, doradztwo w zakresie ﬁnansów, inwestycji, podatków, ubezpieczeń
i emerytur, usługi związane z podatkami (nie księgowość),
planowanie ﬁnansów w zakresie podatków, konsultacje
podatkowe (nie dotyczy prowadzenia rachunków), usługi
w zakresie windykacji należności i odzyskiwania długów,
elektroniczne usługi windykacji należności, faktoring, faktoring długów, reasekuracja, usługi agencji windykacji należności, usługi doradcze, konsultacyjne, informacyjne i pomoc
w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 usługi
w zakresie edukacji i nauczania, edukacja prawna, nauczanie
prawa, doradztwo w zakresie nauczania, edukacji i doskonalenia zawodowego, usługi informacyjne dotyczące edukacji,
nauczania i doskonalenia zawodowego, coaching, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów,
seminariów, wykładów, warsztatów, sympozjów, konferencji,
kongresów i warsztatów z zakresu prawa, ekonomii, ﬁnansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń,
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kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych
i rozrywkowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi w zakresie publikowania i wydawania czasopism, magazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa,
ekonomii, ﬁnansów, rachunkowości, księgowości, podatków,
ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi w zakresie przygotowywania
prezentacji do celów edukacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, opiniowanie
i ekspertyzy z zakresu prawa, porady prawne, wyszukiwanie,
kompilacja i dostarczanie informacji prawnych, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie
badań prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne
w zakresie ekonomii, ﬁnansów, rachunkowości, księgowości,
podatków, ubezpieczeń, kadr i płac, marketingu, działalności
gospodarczej, nieruchomości, usługi pomocy w sprawach
spornych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów,
usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
(210)
(731)

470115
(220) 2017 04 06
HEINTZE JACEK, HEINTZE BEATA LABORATORIUM
BIOOIL SPÓŁKA CYWILNA, Zielona Góra
(540) COCOFit

(531) 05.07.06, 08.01.10, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 29 masło kokosowe, krem na bazie masła,masło
kakaowe, masło arachidowe, mleko kokosowe, olej i tłuszcz
kokosowy do celów spożywczych, wiórki kokosowe, 30 pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, krem
kokosowo-czekoladowy, masło kokosowo-czekoladowe,
masy czekoladowe, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
kokosowych, migdałów i orzechów arachidowych, słodycze.
(210)
(731)

470134
(220) 2017 04 07
MWM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) COOKMASTER
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży takich towarów jak: artykuły AGD, usługi w zakresie
prowadzenia hurtowni zaopatrzenia osób trzecich w zakresie towarów takich jak artykuły AGD, usługi w zakresie handlu elektronicznego w zakresie towarów takich jak artykuły
AGD.
(210)
(731)

470135
(220) 2017 04 07
MWM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) HI WHEEL
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży takich towarów jak: deskorolki, hulajnogi, rowery, usługi
w zakresie prowadzenia hurtowni zaopatrzenia osób trzecich w zakresie towarów takich jak deskorolki, hulajnogi, rowery, usługi w zakresie handlu elektronicznego w zakresie
towarów takich jak deskorolki, hulajnogi, rowery.
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(210) 470136
(220) 2017 04 07
(731) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Victoria Dom
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi
budowlane, naprawy budynków, naprawy elementów betonowych, konserwacja i naprawy budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych.
(210) 470137
(220) 2017 04 07
(731) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Wiktoria Dom
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi
budowlane, naprawy budynków, naprawy elementów betonowych, konserwacja i naprawy budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych.
(210) 470138
(220) 2017 04 07
(731) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Osiedle Victoria
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi
budowlane, naprawy budynków, naprawy elementów betonowych, konserwacja i naprawy budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych.
(210) 470139
(220) 2017 04 07
(731) VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Osiedle Wiktoria
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, 37 usługi
budowlane, naprawy budynków, naprawy elementów betonowych, konserwacja i naprawy budynków, usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych.
(210)
(731)

470140
(220) 2017 04 07
MWM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork
(540) MEBLEMWM
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży takich towarów jak: łóżka, sofy, krzesła, hokery, stoły,
szafki nocne, lampy, stoliki kawowe, stoliki RTV, materace,
szafki metalowe, usługi w zakresie prowadzenia hurtowni
zaopatrzenia osób trzecich w zakresie towarów takich jak
łóżka, sofy, krzesła, hokery, stoły, szafki nocne, lampy, stoliki
kawowe, stoliki RTV, materace, szafki metalowe, usługi w zakresie handlu elektronicznego w zakresie towarów takich jak
łóżka, sofy, krzesła, hokery, stoły, szafki nocne, lampy, stoliki
kawowe, stoliki RTV, materace, szafki metalowe .
(210)
(731)

470159
(220) 2017 04 07
EVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Caﬀè Dell’ Amore
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(531) 05.07.06, 11.03.04, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.15, 24.07.23
(510), (511) 43 usługi barów szybkiej obsługi, bufety, piwiarnie, lodziarnie, kawiarnie, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi restauracyjne, usługi w zakresie gastronomii.
(210)
(731)

470176
(220) 2017 04 07
JASTRZĘBSKI ARTUR, JASTRZĘBSKI MARCIN,
JASTRZĘBSKA BARBARA HOTEL AMAX SPÓŁKA
CYWILNA, Mikołajki
(540) HOTEL AMAX
(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, usługi klubów [dyskotek],
usługi klubowe [rozrywka], usługi klubów nocnych [rozrywka], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów
towarzyskich do celów rozrywkowych, usługi klubów sportowych, usługi klubów zdrowia [ćwiczenia], usługi klubów
zdrowia [ﬁtness], usługi klubów zdrowia i klubów sprawności
ﬁzycznej [ﬁtness klub], organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie balów, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 43 usługi hoteli i moteli, rezerwacje hotelowe, wycena
zakwaterowania w hotelach, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hosteli dla turystów,
usługi barowe, usługi kawiarni, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
hotelowe usługi kateringowe, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(210) 470240
(220) 2017 04 10
(731) STOWARZYSZENIE ECLECTIC MOVEMENT, Poznań
(540) KASKADA FESTIVAL

(531) 01.07.10, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów.
(210) 470243
(220) 2017 04 10
(731) FUNDACJA KROPLA SZCZĘŚCIA, Myszków
(540) Kropla szczęścia FUNDACJA
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(531) 01.15.15, 02.09.08, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, 36 zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, zarządzanie ﬁnansami, zarządzanie
ﬁnansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, organizacja zbiórek, sponsorowanie ﬁnansowe.
(210) 470255
(220) 2017 04 10
(731) RZEPUS ARTUR, Czechowice-Dziedzice
(540) studio architektoniczne AR

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 42 projektowanie sklepów, projektowanie wizualne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie domów,
projektowanie budynków, projektowanie budowlane, projektowanie mebli, projektowanie umeblowania: projektowanie kuchni, projektowanie restauracji, projektowanie hoteli,
projektowanie łazienek, projektowanie oświetlenia krajobrazowego, planowanie [projektowanie] pubów, projektowanie
rozmieszczenia biur, planowanie [projektowanie] dobudówek, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie
mebli biurowych, planowanie [projektowanie] barów, planowanie [projektowanie] sklepów, projektowanie obiektów
sportowych, projektowanie systemów oświetleniowych,
projektowanie stoisk wystawowych, planowanie [projektowanie] budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie wyposażenia sklepów, projektowanie przestrzeni
biurowych, projektowanie konstrukcji ozdobnych, projektowanie centrów handlowych, planowanie [projektowanie]
klubów, planowanie [projektowanie] biur, projektowanie
budynków przemysłowych, projektowanie wnętrz budynków, planowanie [projektowanie] kuchni, projektowanie hal
wystawowych, planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, projektowanie budynków opieki zdrowotnej,
planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie
wystroju wnętrz sklepów, projektowanie zewnętrznej części
budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem akwariów, usługi doradcze związane z projektowaniem stawów,
projektowanie działań zaradczych w celu usunięcia wad
w konstrukcjach 44 projektowanie krajobrazów, planowanie
[projektowanie] ogrodów, usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów.
(210) 470259
(220) 2017 04 10
(731) BOROWCZYK BARTOSZ BBT, Poznań
(540) EJ Endless Jewellery GROUP

(531) 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 14 biżuteria.
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(210) 470264
(220) 2017 04 10
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd., JEROZOLIMA, IL
(540) CARDIO TEVA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do zapobiegania
i leczenia chorób sercowo-naczyniowych.
(210)
(731)

470278
(220) 2017 04 10
DE-TAY SPÓŁKA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO
I HANDLU WEWNĘTRZNEGO I ZAGRANICZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo
(540) DEMIR
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

470298
(220) 2017 04 10
KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) TRANSPARENT QUALITY
(510), (511) 6 metalowe okna, metalowe okna balkonowe,
metalowe okna tarasowe, metalowe rolety, metalowe żaluzje, metalowe drzwi, metalowe drzwi balkonowe, metalowe
drzwi tarasowe, metalowe okiennice, metalowe parapety,
metalowe bramy, metalowe bramy garażowe, metalowa
stolarka otworowa, metalowe części okien, metalowe części rolet, metalowe części żaluzji, metalowe części drzwi,
metalowe części okiennic, metalowe proﬁle budowlane,
metalowe proﬁle okienne, metalowe proﬁle do rolet, metalowe proﬁle do żaluzji, metalowe proﬁle do drzwi, metalowe proﬁle do okiennic, metalowe okucia budowlane,
metalowe okucia do okien, metalowe okucia do rolet, metalowe okucia do żaluzji, metalowe okucia do drzwi, metalowe okucia do okiennic, metalowe materiały budowlane,
metalowe konstrukcje budowlane, metalowe ściany kurtynowe, metalowe przegrody, ogrody zimowe (metalowe
konstrukcje), 9 ﬁlmy wideo, 19 niemetalowe okna, niemetalowe okna balkonowe, niemetalowe okna tarasowe, niemetalowe rolety, niemetalowe żaluzje, niemetalowe drzwi,
niemetalowe drzwi balkonowe, niemetalowe drzwi tarasowe, niemetalowe okiennice, niemetalowe parapety, niemetalowe bramy, niemetalowe bramy garażowe, niemetalowa
stolarka otworowa, niemetalowe części okien, niemetalowe
części rolet, niemetalowe części żaluzji, niemetalowe części
drzwi, niemetalowe części okiennic, niemetalowe proﬁle
budowlane, niemetalowe proﬁle okienne, niemetalowe
proﬁle do rolet, niemetalowe proﬁle do żaluzji, niemetalowe proﬁle do drzwi, niemetalowe proﬁle do okiennic, niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe konstrukcje
budowlane, niemetalowe ściany kurtynowe, niemetalowe
przegrody, ogrody zimowe (niemetalowe konstrukcje), szkło
budowlane, szkło okienne, szyby okienne, szyby zespolone, 20 niemetalowe okucia do okien, niemetalowe okucia
do rolet, niemetalowe okucia do żaluzji, niemetalowe okucia do drzwi, niemetalowe okucia do okiennic, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej okien, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej okien balkonowych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej okien tarasowych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej rolet, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej drzwi balkonowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej drzwi tarasowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okiennic,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej parapetów, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej bram, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej bram garażowych, usługi sprzedaży
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detalicznej i hurtowej stolarki otworowej, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej części okien, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części rolet, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej części żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
części okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
proﬁli budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej proﬁli okiennych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej proﬁli do rolet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
proﬁli do żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
proﬁli do drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
proﬁli do okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
okuć budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć do okien, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
okuć do rolet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć
do żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć
do drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć
do okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej konstrukcji budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej ścian kurtynowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej przegród, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej ogrodów zimowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej szkła budowlanego, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej szkła okiennego, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej szyb okiennych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej szyb zespolonych, handlowe usługi doradcze
dotyczące franchisingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzenie
w zakresie zamówień handlowych, doradztwo handlowe,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 37 informacja o materiałach budowlanych (informacja budowlana),
nadzór budowlany, usługi budowlane, montaż, instalacja
i wymiana okien, montaż, instalacja i wymiana okien balkonowych, montaż, instalacja i wymiana okien tarasowych,
montaż, instalacja i wymiana rolet, montaż, instalacja i wymiana żaluzji, montaż, instalacja i wymiana drzwi, montaż,
instalacja i wymiana drzwi balkonowych, montaż, instalacja
i wymiana drzwi tarasowych, montaż, instalacja i wymiana
okiennic, montaż, instalacja i wymiana parapetów, montaż,
instalacja i wymiana bram, montaż, instalacja i wymiana
bram garażowych, montaż, instalacja i wymiana stolarki otworowej, montaż, instalacja i wymiana części okien,
montaż, instalacja i wymiana części rolet, montaż, instalacja i wymiana części żaluzji, montaż, instalacja i wymiana
części drzwi, montaż, instalacja i wymiana części okiennic,
montaż, instalacja i wymiana proﬁli budowlanych, montaż,
instalacja i wymiana proﬁli okiennych, montaż, instalacja
i wymiana proﬁli do rolet, montaż, instalacja i wymiana proﬁli do żaluzji, montaż, instalacja i wymiana proﬁli do drzwi,
montaż, instalacja i wymiana proﬁli do okiennic, montaż,
instalacja i wymiana okuć budowlanych, montaż, instalacja i wymiana okuć do okien, montaż, instalacja i wymiana
okuć do rolet, montaż, instalacja i wymiana okuć do żaluzji,
montaż, instalacja i wymiana okuć do drzwi, montaż, instalacja i wymiana okuć do okiennic, montaż, instalacja i wymiana konstrukcje budowlane, montaż, instalacja i wymiana
ścian kurtynowych, montaż, instalacja i wymiana przegród,
montaż, instalacja i wymiana ogrodów zimowych (niemetalowe konstrukcje), montaż, instalacja i wymiana szkła budowlanego, montaż, instalacja i wymiana szkła okiennego,
montaż, instalacja i wymiana szyb okiennych, montaż, instalacja i wymiana szyb zespolonych, doradztwo budowlane, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych
i sieci internetowej, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu,
udostępnianie ﬁlmów za pośrednictwem sieci informa-
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tycznych on-line, transmisja ﬁlmów wideo, 41 instruktaże,
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja ﬁlmów
dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych,
dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie ﬁlmów, produkcja szkoleniowych ﬁlmów wideo,
prezentacja ﬁlmów w celach instruktażowych, produkcja
ﬁlmów do celów technicznych, 42 architektura, badania
techniczne, projektowanie budynków, inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo
przemysłowe, nadzór techniczny, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie własności przemysłowej, usługi serwisów społecznościowych.
(210)
(731)

470300
(220) 2017 04 10
KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) TRANSPARENT QUALITY

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe okna, metalowe okna balkonowe,
metalowe okna tarasowe, metalowe rolety, metalowe żaluzje, metalowe drzwi, metalowe drzwi balkonowe, metalowe
drzwi tarasowe, metalowe okiennice, metalowe parapety,
metalowe bramy, metalowe bramy garażowe, metalowa
stolarka otworowa, metalowe części okien, metalowe części rolet, metalowe części żaluzji, metalowe części drzwi,
metalowe części okiennic, metalowe proﬁle budowlane,
metalowe proﬁle okienne, metalowe proﬁle do rolet, metalowe proﬁle do żaluzji, metalowe proﬁle do drzwi, metalowe proﬁle do okiennic, metalowe okucia budowlane,
metalowe okucia do okien, metalowe okucia do rolet, metalowe okucia do żaluzji, metalowe okucia do drzwi, metalowe okucia do okiennic, metalowe materiały budowlane,
metalowe konstrukcje budowlane, metalowe ściany kurtynowe, metalowe przegrody, ogrody zimowe (metalowe
konstrukcje), 9 ﬁlmy wideo, 19 niemetalowe okna, niemetalowe okna balkonowe, niemetalowe okna tarasowe, niemetalowe rolety, niemetalowe żaluzje, niemetalowe drzwi,
niemetalowe drzwi balkonowe, niemetalowe drzwi tarasowe, niemetalowe okiennice, niemetalowe parapety, niemetalowe bramy, niemetalowe bramy garażowe, niemetalowa
stolarka otworowa, niemetalowe części okien, niemetalowe
części rolet, niemetalowe części żaluzji, niemetalowe części
drzwi, niemetalowe części okiennic, niemetalowe proﬁle
budowlane, niemetalowe proﬁle okienne, niemetalowe
proﬁle do rolet, niemetalowe proﬁle do żaluzji, niemetalowe proﬁle do drzwi, niemetalowe proﬁle do okiennic, niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe konstrukcje
budowlane, niemetalowe ściany kurtynowe, niemetalowe
przegrody, ogrody zimowe (niemetalowe konstrukcje), szkło
budowlane, szkło okienne, szyby okienne, szyby zespolone, 20 niemetalowe okucia do okien, niemetalowe okucia
do rolet, niemetalowe okucia do żaluzji, niemetalowe okucia do drzwi, niemetalowe okucia do okiennic, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej okien, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej okien balkonowych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej okien tarasowych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej rolet, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
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drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej drzwi balkonowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej drzwi tarasowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okiennic,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej parapetów, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej bram, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej bram garażowych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej stolarki otworowej, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej części okien, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części rolet, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej części żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej części drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
części okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
proﬁli budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej proﬁli okiennych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej proﬁli do rolet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
proﬁli do żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
proﬁli do drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
proﬁli do okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
okuć budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć do okien, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
okuć do rolet, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć
do żaluzji, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć
do drzwi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej okuć
do okiennic, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej konstrukcji budowlanych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej ścian kurtynowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej przegród, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej ogrodów zimowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej szkła budowlanego, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej szkła okiennego, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej szyb okiennych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej szyb zespolonych, handlowe usługi doradcze
dotyczące franchisingu, doradztwo specjalistyczne w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzenie
w zakresie zamówień handlowych, doradztwo handlowe,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 37 informacja o materiałach budowlanych (informacja budowlana),
nadzór budowlany, usługi budowlane, montaż, instalacja
i wymiana okien, montaż, instalacja i wymiana okien balkonowych, montaż, instalacja i wymiana okien tarasowych,
montaż, instalacja i wymiana rolet, montaż, instalacja i wymiana żaluzji, montaż, instalacja i wymiana drzwi, montaż,
instalacja i wymiana drzwi balkonowych, montaż, instalacja
i wymiana drzwi tarasowych, montaż, instalacja i wymiana
okiennic, montaż, instalacja i wymiana parapetów, montaż,
instalacja i wymiana bram, montaż, instalacja i wymiana
bram garażowych, montaż, instalacja i wymiana stolarki otworowej, montaż, instalacja i wymiana części okien,
montaż, instalacja i wymiana części rolet, montaż, instalacja i wymiana części żaluzji, montaż, instalacja i wymiana
części drzwi, montaż, instalacja i wymiana części okiennic,
montaż, instalacja i wymiana proﬁli budowlanych, montaż,
instalacja i wymiana proﬁli okiennych, montaż, instalacja
i wymiana proﬁli do rolet, montaż, instalacja i wymiana proﬁli do żaluzji, montaż, instalacja i wymiana proﬁli do drzwi,
montaż, instalacja i wymiana proﬁli do okiennic, montaż,
instalacja i wymiana okuć budowlanych, montaż, instalacja i wymiana okuć do okien, montaż, instalacja i wymiana
okuć do rolet, montaż, instalacja i wymiana okuć do żaluzji,
montaż, instalacja i wymiana okuć do drzwi, montaż, instalacja i wymiana okuć do okiennic, montaż, instalacja i wymiana konstrukcje budowlane, montaż, instalacja i wymiana
ścian kurtynowych, montaż, instalacja i wymiana przegród,
montaż, instalacja i wymiana ogrodów zimowych (niemetalowe konstrukcje), montaż, instalacja i wymiana szkła budowlanego, montaż, instalacja i wymiana szkła okiennego,
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montaż, instalacja i wymiana szyb okiennych, montaż, instalacja i wymiana szyb zespolonych, doradztwo budowlane, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych
i sieci internetowej, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu,
udostępnianie ﬁlmów za pośrednictwem sieci informatycznych on-line, transmisja ﬁlmów wideo, 41 instruktaże,
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie warsztatów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja ﬁlmów
dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych,
dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie ﬁlmów, produkcja szkoleniowych ﬁlmów wideo,
prezentacja ﬁlmów w celach instruktażowych, produkcja
ﬁlmów do celów technicznych, 42 architektura, badania
techniczne, projektowanie budynków, inżynieria techniczna, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo
przemysłowe, nadzór techniczny, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie własności przemysłowej, usługi serwisów społecznościowych.
(210) 470311
(220) 2017 04 11
(731) KRZECZKOWSKI PAWEŁ, Świdnica
(540) King Chicken

(531) 03.07.03, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, drób, przetworzone produkty mięsne,
przetwory drobiowe, podroby mięsne, konserwy mięsne, dania gotowe z mięsa, wędliny, szynki, kiełbasy, parówki, 31 drób
[żywy], drób kurzy, pisklęta, kurczaki, brojlery, jaja do wylęgania, zapłodnione, 35 usługi sprzedaży drobiu [żywego], drobiu kurzego, piskląt, kurczaków, brojlerów, jaj do wylęgania,
zapłodnionych, mięsa, drobiu, przetworzonych produktów
mięsnych, przetworów drobiowych, podrobów mięsnych,
konserw mięsnych, dań gotowych z mięsa, wędlin, szynek,
kiełbas, parówek.
(210) 470312
(220) 2017 04 11
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) MIODOZAURY
(510), (511) 29 przekąski na bazie orzechów, 30 batoniki
muesli, batony zbożowe i energetyczne, chipsy jako produkty zbożowe, chipsy kukurydziane, chipsy ryżowe, chipsy
taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chleb chrupki, chrupiące pieczywo, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe,
chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki zbożowe, czipsy
na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, desery z muesli, granola jako płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych
owoców, jadalne waﬂe, miodowe cukierki nie do celów
leczniczych, miód, muesli, płatki śniadaniowe, płatki śniadaniowe o smaku miodu, płatki śniadaniowe zawierające miód, pieczywa chrupkie, preparaty zbożowe pokryte
cukrem i miodem, przekąski na bazie pszenicy, przekąski
na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski sezamowe,
przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu,
przekąski wytwarzane z muesli, przekąski z kukurydzy,
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przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów
zbożowych, substytuty miodu, suchary, śniadaniowe płatki
ryżowe, waﬂe ryżowe, zbożowe artykuły śniadaniowe.
(210) 470313
(220) 2017 04 11
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) CHOCOZAURY
(510), (511) 29 chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy sojowe, chipsy ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane
w postaci przekąsek, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
przekąski na bazie orzechów, 30 batoniki muesli, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady, batony zbożowe i energetyczne, chipsy jako produkty zbożowe, chipsy kukurydziane,
chipsy ryżowe, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe,
chleb chrupki, chrupiące pieczywo, chrupki kukurydziane,
chrupki ryżowe, chrupki z pełnego ziarna pszenicy, chrupki
zbożowe, czipsy na bazie mąki, czipsy na bazie zbóż, desery
z muesli, granola jako płatki owsiane z dodatkiem orzechów
lub suszonych owoców, kremy czekoladowe do smarowania, jadalne waﬂe, migdały w polewie czekoladowej, muesli,
orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej,
pasty czekoladowe do smarowania, pasty na bazie czekolady, płatki śniadaniowe, pieczywa chrupkie, posypka czekoladowa, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przekąski sezamowe, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski z kukurydzy, przekąski
z pieczywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych,
suchary, śniadaniowe płatki ryżowe, waﬂe ryżowe, zbożowe artykuły śniadaniowe.

(210) 470314
(220) 2017 04 11
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) CLEAN FACTORY
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty jako olejki eteryczne, aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego
do prania, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, kora mydłoki (kwilai) do prania, krem do butów, kremy do polerowania, krochmal do nadawania połysku praniu, krochmal
do prania, pasty do butów, płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, powietrze sprężone w puszcze
do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do prania,
preparaty do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty toaletowe,
preparaty wygładzające jako krochmal, preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, saszetki zapachowe
do bielizny, soda krystaliczna do czyszczenia, soda wybielająca, ściereczki nasączone detergentami do czyszczenia,
środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
środki do konserwacji skóry jako pasty, środki do namaczania prania, środki do polerowania podłóg i mebli, środki
do usuwania wosku z podłóg jako preparaty do szorowania,
środki zapachowe odświeżające powietrze, środki ścierne
i polerskie, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna),
środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmięk-
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czające do tkanin, wosk do butów, wosk do parkietów, wosk
do podłóg, wosk pralniczy, wybielacze stosowane w pralnictwie, 5 kadzidełka do odstraszania owadów, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, środki do tępienia much,
środki do tępienia szkodników, trutki na szczury, 16 worki
na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych,
21 deski do prania jako tary, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki do mydła, dozowniki do papieru toaletowego, druciaki metalowe, gąbki czyszczące, gąbki do użytku
domowego, gąbki toaletowe, ircha do czyszczenia, klamerki
do wieszania ubrań na sznurze, kosze do użytku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kubły, łapki na insekty,
łyżki do butów, materiały do polerowania jako ściereczki,
miednice jako naczynia, miotełki do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, mopy, narzędzia do czyszczenia, ręczne, nieelektryczne przybory do pastowania butów,
odkurzacze nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania owadów, packi na muchy, pakuły czyszczące, packi na muchy,
pakuły czyszczące, przepychaczki do czyszczenia odpływu,
przybory do użytku w gospodarstwie domowym, przybory
toaletowe, przyrządu do polerowania przy użyciu wosku,
nieelektryczne, pułapki na myszy, rękawice do mycia samochodów, rękawice do polerowania, rękawice do użytku
domowego, rękawice ogrodnicze, rozpylacze środków odstraszających komary podłączone do gniazdka, rozpylacze
zapachowe, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania,
ścierki do mycia podłóg, skóra do polerowania, spryskiwacze, stalowa wełna do czyszczenia, suszarki do bielizny,
szczotki, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia pojemników, szczotki do dywanów, szczotki do misek klozetowych, szczotki do szklanych kloszy do lamp, szczotki
do szorowania, szmatki do czyszczenia, szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, tace do użytku domowego,
trzepaczki do dywanów niebędące maszynami, trzepaczki
nieelektryczne, trzonki mioteł, uchwyty na gąbki, urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania,
do celów domowych, urządzenia rozpylające do aerozoli,
nie do celów medycznych, wełniane odpady do czyszczenia, wiadra płócienne, wiadra z wyciskarkami do mopów,
wieszaki na ręczniki (pręty i koła), wyżymaczki do mopów,
zraszacze.
(210) 470322
(220) 2017 04 11
(731) NANKIEWICZ MICHAŁ PSILTON, Gliwice
(540) PSILTON
(510), (511) 35 sprzedaż, w tym sprzedaż on-line, artykułów
dla zwierząt, w tym spożywczych, przemysłowych produktów dla zwierząt, nawozów, oświetlenia, pokarmów, preparatów kosmetycznych dla zwierząt, witamin i odżywek dla
zwierząt, lekarstw i suplementów diety dla zwierząt, akcesoriów dekoracyjnych, karmy dla zwierząt, klatek, kojców, kuwet, toalet, transporterów, toreb, koszy, plecaków, środków
do pielęgnacji i higieny zwierząt, produktów kosmetycznych dla zwierząt, zabawek i akcesoriów dla zwierząt, obroży i kolczatek dla zwierząt, 41 organizowanie i prowadzenie
seminariów i zjazdów, usługi w zakresie opracowywania
wydawnictw związanych z promocją organizatorów targów i wystaw gospodarczych, targi i wystawy dla zwierząt,
przeprowadzanie szkoleń dot. postępowania ze zwierzętami, posłuszeństwa, karmienia, organizacja imprez sportowo
- rekreacyjnych, 43 usługi hotelarskie dla zwierząt, 44 usługi
weterynaryjne, doradztwo behawioralne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi groomerskie.
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(210) 470327
(220) 2017 04 11
(731) FCBIOTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) SKIN PROJECT
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(540) HYPER

(531) 27.05.02, 27.05.01
(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające
się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych,
innych materiałów roślinnych lub ich kombinacji, włączając
w to chipsy z kukurydzy, chipsy tortilla, chipsy pita, chipsy
ryżowe, ciasteczka ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precle, dmuchane przekąski, prażoną kukurydze (popcorn), kandyzowaną prażoną kukurydzę (popcorn) i orzeszki ziemne,
przekąski do sosów (dipów), salsę, przekąski w postaci batonów, wszystkie zawarte w międzynarodowej klasie 30.
(531) 27.05.01, 26.01.18, 25.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do celów kosmetycznych,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
medyczne, balsamy do użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, kremy lecznicze, spraye
lecznicze, leczniczy krem do twarzy, lecznicze płyny do pielęgnacji ciała, balsamy do skóry o działaniu leczniczym.
(210)
(731)

470366
(220) 2017 04 11
Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH, Berno,
CH
(540) HYPER star

(210)
(731)

470370
(220) 2017 04 11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DRIFT

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 29 chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane,
chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, płatki ziemniaczane,
przekąski na bazie owoców, 30 batony, czekolada, wyroby
czekoladowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie
orzeszków, cukierki, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki
kukurydziane, kukurydza prażona, krakersy, lody, suchary,
pralinki, suchary, przekąski na bazie zboża, przekąski słone
na bazie mąki, snaki, słodycze, wyroby cukiernicze i piekarnicze, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, napoje energetyzujące nie do celów
medycznych, napoje energetyzujące zwierające kofeinę, napoje izotoniczne, lemoniada, soki owocowe, piwo, owocowe
nektary, soki warzywne jako napoje, sorbety, woda mineralna, woda sodowa, woda stołowa.
(210) 470384
(220) 2017 04 12
(731) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki
(540) YOU LOOK GOOD

(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.15, 08.07.08, 19.03.03, 08.01.25
(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające
się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych,
innych materiałów roślinnych lub ich kombinacji, włączając
w to chipsy z kukurydzy, chipsy tortilla, chipsy pita, chipsy
ryżowe, ciasteczka ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precle, dmuchane przekąski, prażoną kukurydze (popcorn), kandyzowaną prażoną kukurydzę (popcorn) i orzeszki ziemne,
przekąski do sosów (dipów), salsę, przekąski w postaci batonów, wszystkie zawarte w międzynarodowej klasie 30.
(210)
(731)

470367
(220) 2017 04 11
Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH,
Berno, CH

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów
optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria
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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 poznawczych, 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, soczewki antyreﬂeksyjne, 35 sprzedaż artykułów medycznych
o przeznaczeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów,
soczewek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych oraz sprzętu do diagnozy medycznej w okulistyce dla
gabinetów okulistycznych i zakładów optycznych, poprzez
zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni
i w sklepie także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej,
Internetu, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków
do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków
do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, usługi informacji
handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu
optycznego, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku,
badanie opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami.
(210) 470394
(220) 2017 04 12
(731) URBAN IGA BALLEY & CO OPTYKA, Warszawa
(540) balleyco
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary 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 poznawczych, 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, soczewki antyreﬂeksyjne, 35 sprzedaż artykułów medycznych
o przeznaczeniu okulistycznym szkieł i oprawek do okularów,
soczewek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych oraz sprzętu do diagnozy medycznej w okulistyce dla
gabinetów okulistycznych i zakładów optycznych, poprzez
zgrupowanie na rzecz osób trzecich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w hurtowni
i w sklepie także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej,
Internetu, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków
do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej za pośrednictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków
do odzieży, biżuterii, sprzętu optycznego, usługi informacji
handlowej dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu
optycznego, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszech-
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nianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku,
badanie opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami.
(210) 470395
(220) 2017 04 12
(731) ROGALA MAREK, Katowice
(540) Charlie FOOD & FRIENDS

(531) 27.05.01, 24.17.25, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe,
kawiarnie, bary szybkiej obsługi, bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie sal na posiedzenia, mitingi, narady, hotele,
motele.
(210)
(731)

470433
(220) 2017 04 12
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie
PROFi SAŁATKA z kaszą perłową kurczakiem
i suszonymi pomidorami BEZ GLUTAMINIANU
MONOSODOWEGO BEZ BARWNIKÓW

(531)

03.07.03, 03.07.24, 08.05.10, 19.03.03, 05.09.17, 08.07.14,
08.07.17, 05.07.03, 26.01.06, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.06,
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 dania gotowe z kaszy z dodatkiem mięsa
i warzyw, sałatka z kaszą perłową, kurczakiem i suszonymi
pomidorami.
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(210)
(731)

470434
(220) 2017 04 12
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie
PROFi SAŁATKA z makaronem serem cheddar
i bazylią ODPOWIEDNI DLA WEGETARIAN BEZ
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO

(531)

03.07.03, 03.07.24, 08.07.03, 05.09.21, 08.03.08, 08.07.14,
08.07.17, 19.03.03, 25.01.15, 26.01.06, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.06, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 dania gotowe z makaronu z dodatkiem sera
i ziół, sałatka z makaronem, serem cheddar i bazylią.
(210)
(731)

470438
(220) 2017 04 12
INVADER KRZEMIANOWSKI I KRUGIOŁKA SPÓŁKA
JAWNA, Kobylnica
(540) INVADER

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 koszule wędkarskie, buty wędkarskie, kurtki
wędkarskie, gumowe buty wędkarskie, artykuły odzieżowe
dla wędkarzy, buty wodoodporne do wędkarstwa, kapelusze wędkarskie typu bucket hat, 28 wędki, sprzęt wędkarski, przynęty wędkarskie, przypony wędkarskie, wędkarskie
ciężarki, spławiki wędkarskie, osęki wędkarskie, przybory
wędkarskie, zanęty wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, torby wędkarskie, haczyki wędkarskie, krętliki
wędkarskie, sieci wędkarskie, futerały na wędki, wędki do łowienia, podpory na wędki, podpórki na wędki, podbieraki dla
wędkarzy, spławiki [sprzęt wędkarski], lioﬁlizowana przynęta
wędkarska, koszyki wędkarskie [pułapki], sprzęt do wędkowania, pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie],
pudełka na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], przynęty wędkarskie [syntetyczne], sztuczne przynęty wędkarskie, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, wskaźniki
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brania [sprzęt wędkarski], torby na sprzęt wędkarski, czujniki
brania [sprzęt wędkarski], zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], przynęty myśliwskie lub wędkarskie, skrzynki na przybory wędkarskie, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, błystki
obrotowe [przynęty wędkarskie], artykuły myśliwskie i wędkarskie, wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego,
przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, zapachowe przynęty
do łowiectwa i wędkarstwa, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta z rybich odpadków
dla wędkarzy, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, elektroniczne wskaźniki brania do użytku
w wędkarstwie, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie
dźwięku do użytku w wędkarstwie, alarmy powiadamiające
o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, 31 przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne], przynęty dla
wędkarstwa [żywe], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów: wędki, sprzęt wędkarski, przynęty wędkarskie,
przypony wędkarskie, wędkarskie ciężarki, spławiki wędkarskie, osęki wędkarskie, przybory wędkarskie, zanęty wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, torby wędkarskie, haczyki wędkarskie, krętliki wędkarskie, sieci wędkarskie,
futerały na wędki, wędki do łowienia, podpory na wędki,
podpórki na wędki, podbieraki dla wędkarzy, spławiki [sprzęt
wędkarski], lioﬁlizowana przynęta wędkarska, koszyki wędkarskie [pułapki], sprzęt do wędkowania, pudełka na muchy
wędkarskie [artykuły wędkarskie], pudełka na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], przynęty wędkarskie [syntetyczne], sztuczne przynęty wędkarskie, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski]:
torby na sprzęt wędkarski, czujniki brania [sprzęt wędkarski],
zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], przynęty myśliwskie
lub wędkarskie, skrzynki na przybory wędkarskie, pokrowce
na kołowrotki wędkarskie, błystki obrotowe [przynęty wędkarskie], artykuły myśliwskie i wędkarskie, wskaźniki brania dla
wędkarstwa podlodowego, przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich,
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, sztuczne
muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczna przynęta
z rybich odpadków dla wędkarzy, mechanizmy do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie, przyrząd wskazujący
poprzez wydawanie dźwięku do użytku w wędkarstwie,
alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku
w wędkarstwie, przynęty dla wędkarstwa [żywe lub naturalne], przynęty dla wędkarstwa [żywe], koszule wędkarskie,
buty wędkarskie, kurtki wędkarskie, gumowe buty wędkarskie, artykuły odzieżowe dla wędkarzy, buty wodoodporne
do wędkarstwa, kapelusze wędkarskie typu bucket hat, usługi reklamy i promocji działalności związanej z rekreacją, sportem, łowiectwem, wędkarstwem.
(210)
(731)

470459
(220) 2017 04 13
NAPOLLO RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GALERIA PIASTOVA

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi
w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali
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oraz pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami oraz pomieszczeniami
i przestrzenią do prowadzenia działalności gospodarczej
wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w zakresie
kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami
w nich zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, usługi w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej
budynków i wnętrz, usługi w zakresie robót budowlanych,
remontowych i wykończeniowych w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, w tym
lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie
projektowania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi dekoratorskie w zakresie budynków i wnętrz,
w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe w zakresie budownictwa.
(210) 470467
(220) 2017 04 13
(731) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) TNS TWÓJ NOWY SAMOCHÓD

(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, 36 ﬁnansowanie leasingu pojazdów, leasing ﬁnansowy, 39 wynajem samochodów.
(210) 470469
(220) 2017 04 13
(731) CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) TNS TWÓJ NOWY SAMOCHÓD
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teriału biologicznego pozyskanego od dzieci i dorosłych,
przechowywanie materiału biologicznego pozyskanego
od pacjentów szpitali lub jednostek medycznych dla celów
badawczych, prowadzenie badań genetycznych, prowadzenie analiz bioinformatycznych , prowadzenie badań genetycznych biologicznych próbek kopalnych, wykonywanie
izolacji DNA, RNA ze śliny lub krwi, wykonywanie pomiaru
składu ciała dla celów badawczych.
(210) 470490
(220) 2017 04 13
(731) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź
(540) BIOBANK LODZ

(531) 01.13.15, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 35 przetwarzanie danych osobowych, tworzenie baz danych osobowych oraz baz danych genetycznych,
prowadzenie analiz statystycznych, 42 gromadzenie materiału biologicznego pozyskanego od dzieci i dorosłych.
przechowywanie materiału biologicznego pozyskanego
od pacjentów szpitali lub jednostek medycznych dla celów
badawczych, prowadzenie badań genetycznych, prowadzenie analiz bioinformatycznych, prowadzenie badań genetycznych biologicznych próbek kopalnych, wykonywanie
izolacji DNA, RNA ze śliny lub krwi, wykonywanie pomiaru
składu ciała dla celów badawczych.
(210) 470523
(220) 2017 04 14
(731) WOJAS AGNIESZKA WO-MA, Nowy Targ
(540) WJS
(510), (511) 18 torebki, 25 obuwie, sandały, 35 organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, 42 projektowanie
mody.
(210) 470545
(220) 2017 04 18
(731) KARTASZYŃSKI HENRYK PRO-PROJECT, Chełm
(540)

(531)

18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 12 samochody, 36 ﬁnansowanie leasingu pojazdów, leasing ﬁnansowy, 39 wynajem samochodów.
(210) 470489
(220) 2017 04 13
(731) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź
(540) BIOBANK LODZ

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.04, 26.01.06
(510), (511) 35 przetwarzanie danych osobowych, tworzenie baz danych osobowych oraz baz danych genetycznych,
prowadzenie analiz statystycznych, 42 gromadzenie ma-

(531)

15.01.13, 15.07.01, 01.15.11, 26.01.02, 26.01.03, 29.01.15,
26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie do urządzeń diagnostycznych i aparatury medycznej, 42 badania i analizy techniczne,
kalibrowanie i cechowanie aparatury diagnostycznej do celów medycznych, kontrola jakości aparatury diagnostycznej
do celów medycznych, wykonywanie ekspertyz aparatury
diagnostycznej do celów medycznych, opracowywanie
projektów technicznych, doradztwo techniczne, testowanie
materiałów, projektowanie oprogramowania do urządzeń
diagnostycznych i aparatury medycznej, konwersja danych
przez programy komputerowe.
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(210)
(731)

470557
(220) 2017 04 18
WENUS MARCIN FX EKSPERT, Kielce;
ONTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) FXCUFFS wspólny znak towarowy
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(540) ZUPOMANIA
(510), (511) 29 zupy, 41 prowadzenie kursów szkoleniowych
on-line związanych z odżywianiem, kursy instruktażowe
w zakresie odchudzania, 43 doradztwo kulinarne, 44 usługi
doradztwa związane z odchudzaniem, udzielanie informacji
związanych z odżywianiem.
(210)
(731)

(531) 09.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, badania rynkowe, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna ﬁrm
na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi ﬁnansowania, usługi public relations, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 analizy ﬁnansowe, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, handel
walutami i wymiana walut, informacje ﬁnansowe, inwestycje ﬁnansowe, inwestycje kapitałowe, maklerstwo, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje],
pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, powiernictwo, sponsorowanie ﬁnansowe, transakcje ﬁnansowe,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie
informacji ﬁnansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi ﬁnansowania, zarządzanie ﬁnansami, zarządzanie ﬁnansowe
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, kształcenie
praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przyjęć [rozrywka], publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie].
(210)
(731)

470595
(220) 2017 04 18
HONORY-SYPNIEWSKA MONIKA, Warszawa

470627
(220) 2017 04 19
NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Selecta Intima
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki
do skóry, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele), preparaty do depilacji, środki
przeciw poceniu, środki do higieny intymnej, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, preparaty antycellulitowe,
preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej, dezodoranty,
chusteczki do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji do celów medycznych, 5 produkty farmaceutyczne, leki,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności do celów medycznych, mineralne wody do celów medycznych,
parafarmaceutyki do celów medycznych, suplementy diety
do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, napary medyczne, produkty biobójcze, produkty
biologiczne do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, chemiczne środki antykoncepcyjne, błonnik pokarmowy,
lecznicze oleje, lecznicze napoje, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające: alginiany, białko, drożdże, glukozę,
lecytynę, mleczko pszczele, propolis, siemię lniane, środki
przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, środki uspokajające, preparaty witaminowe, kosmetyki do celów
medycznych, kremy do celów medycznych, emulsje do celów medycznych, płyny do celów medycznych, żele i oliwki
do skóry do celów medycznych, pudry higieniczne do celów
medycznych, mydła toaletowe do celów medycznych, mydła dezodoryzujące do celów medycznych, środki do kąpieli
i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele) do celów medycznych, preparaty do depilacji do celów medycznych, środki
przeciw poceniu do celów medycznych, środki do higieny
intymnej do celów medycznych, intymne preparaty nawilżające, preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry do celów
medycznych, preparaty antycellulitowe do celów medycznych, preparaty dla skóry trądzikowej i alergicznej do celów
medycznych.
(210) 470652
(220) 2017 04 19
(731) DEPKA WIOLETA, Gdynia
(540) PĄCZUŚ

(531) 04.05.02, 08.01.25, 27.05.01, 29.01.15, 04.05.05
(510), (511) 30 wyroby ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze na bazie mąki pszennej, mąki żytniej, cukru, miodu, cynamonu i imbiru, ciasto na ciasta, ciasta, ciastka piernikowe,
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ciasteczka, piernik, pierniki nadziewane, pierniki w glazurze,
pierniki w czekoladzie, pierniki w polewie czekoladopodobnej, pierniczki, pieczywo cukiernicze, pieczywo imbirowe
jako piernik, polewy do ciast, lody, cukierki, 35 zgromadzenie
na rzecz osób trzecich towarów pozwalające na swobodne
oglądanie i kupowanie w sklepie i hurtowni towarów: wyroby
ciastkarskie, cukiernicze i piekarnicze na bazie mąki pszennej,
mąki żytniej, cukru, miodu, cynamonu i imbiru, ciasto na ciasta, ciasta, ciastka piernikowe, ciasteczka, piernik, pierniki
nadziewane, pierniki w glazurze, pierniki w czekoladzie, pierniki w polewie czekoladopodobnej, pierniczki, pieczywo cukiernicze, pieczywo imbirowe jako piernik, polewy do ciast,
lody, cukierki, wyroby piekarnicze, ciastkarskie, cukiernicze,
słodycze, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi gastronomiczne, prowadzenie restauracji, kawiarni,
barów, cukierni, usługi cateringowe.
(210) 470663
(220) 2017 04 19
(731) POWIAT BIAŁOBRZESKI, Białobrzegi
(540) POWIAT BIAŁOBRZESKI Dobry klimat

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 przygotowywanie dokumentów reklamowych, organizowanie imprez promujących powiat i gminę,
rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, rozdawanie
materiałów promocyjnych opatrzonych znakiem towarowym, takich, jak: druki, formularze, czasopisma, kalendarze,
katalogi, broszury, blankiety, aﬁsze, plakaty, fotograﬁe, gazety, skorowidze, książki, koperty, notesy, teczki, skoroszyty,
nalepki, chorągiewki, proporce i proporczyki, prospekty,
widokówki, długopisy, pióra, ołówki, odzież, nakrycia głowy, koszulki, czapeczki, szklanki, kuﬂe, zabawki, maskotki,
piłki, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, badania rynkowe, zarządzanie w działalności
gospodarczej, reklamy, reklamy telewizyjne, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, ogłoszenia reklamowe, 39 turystyka, informacja turystyczna, usługi transportowe, zwiedzanie turystyczne, organizowanie wycieczek
za wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach,
41 publikowanie dokumentów, edukacja, informacje o ruchu
drogowym, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie obozów wakacyjnych, usługi w zakresie
poprawiania kondycji, informacja o edukacji, organizowanie
imprez sportowych, kultura ﬁzyczna, .
(210)
(731)

470675
(220) 2017 04 19
POWIAT BIAŁOBRZESKI, Białobrzegi
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(540) POWIAT BIAŁOBRZESKI

(531)

01.01.05, 04.02.11, 03.07.02, 24.01.08, 24.01.13, 24.01.17,
24.01.18, 25.05.06, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 przygotowywanie dokumentów reklamowych, organizowanie imprez promujących powiat i gminę,
rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, rozdawanie
materiałów promocyjnych opatrzonych znakiem towarowym, takich, jak: druki, formularze, czasopisma, kalendarze,
katalogi, broszury, blankiety, aﬁsze, plakaty, fotograﬁe, gazety, skorowidze, książki, koperty, notesy, teczki, skoroszyty,
nalepki, chorągiewki, proporce i proporczyki, prospekty,
widokówki, długopisy, pióra, ołówki, odzież, nakrycia głowy, koszulki, czapeczki, szklanki, kuﬂe, zabawki, maskotki,
piłki, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, badania rynkowe, zarządzanie w działalności
gospodarczej, reklamy, reklamy telewizyjne, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, ogłoszenia reklamowe, 39 turystyka, informacja turystyczna, usługi transportowe, zwiedzanie turystyczne, organizowanie wycieczek
za wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach,,
41 publikowanie dokumentów, edukacja, informacje o ruchu
drogowym, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie, prowadzenie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie obozów wakacyjnych,usługi w zakresie
poprawiania kondycji, informacja o edukacji, organizowanie
imprez sportowych, kultura ﬁzyczna, organizowanie zawodów sportowych.
(210)
(731)

470679
(220) 2017 04 19
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) HOLIST agro

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08
(510), (511) 1 nawozy nieorganiczne, 35 publikowanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych,
radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednictwem sieci komputerowych, internetowych, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
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promocyjnych, promocja sprzedaży nawozów, preparatów,
środków chemicznych i agrochemicznych dla osób trzecich,
organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 41 publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, w tym informacyjne, statystyczne, naukowe,
do celów edukacyjnych w formie papierowej jak i on-line,
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów, szkoleń, 44 usługi doradcze z dziedziny
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
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(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.21, 24.13.09, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, nadziewana czekolada, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, batony czekoladowe, lody.
(210) 470711
(220) 2017 04 20
(731) GONDER MARCIN OLIWKI ETC, Rzeczyca
(540) ENDORFINA

(210) 470700
(220) 2017 04 20
(731) GONDER MARCIN OLIWKI ETC, Rzeczyca
(540) ENDORFINA

(531) 26.11.25, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, nadziewana czekolada, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, batony czekoladowe, lody.
(210) 470706
(220) 2017 04 20
(731) GONDER MARCIN OLIWKI ETC, Rzeczyca
(540) ENDORFINA

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, nadziewana czekolada, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, batony czekoladowe, lody.
(210) 470708
(220) 2017 04 20
(731) GONDER MARCIN OLIWKI ETC, Rzeczyca
(540) ENDORFINA

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 czekolada, nadziewana czekolada, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, batony czekoladowe, lody.
(210)
(731)

470721
(220) 2017 04 20
FORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz
(540) KOLEJKOWO
(510), (511) 16 papier, karton, aﬁsze, plakaty z papieru lub
kartonu, albumy fotograﬁczne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe datowniki, kartki do korespondencji, bloczki do notowania zamówień, blistry do pakowania, kalendarze, koperty,
pieczątki, pojemniki do archiwizacji dokumentów, segregatory, teczki, taśmy klejące, taśmy z papieru, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze do pisania, artykuły papiernicze
na przyjęcia, banery wystawowe wykonane z kartonu lub
papieru, bileciki stołowe, bilety, materiały drukowane: biuletyny, broszury, zaproszenia, tablice reklamowe, materiały
edukacyjne i ilustracyjne, reklamy, ulotki, prospekty, programy imprez, bony, cenniki, dekoracje na stół z papieru, dekoracyjny papier do pakowania,druki, dzieła sztuki oraz ﬁgurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, emblematy
i etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, ﬁgurki
wykonane z papieru lub tektury, fotograﬁe, reprodukcje graﬁczne, historyjki obrazkowe, jednorazowe produkty papierowe, kartki do opakowań na prezenty, kartki okolicznościowe,
karton opakowaniowy, kartonowe pudełka do pakowania,
kartonowe pudełka na prezenty, katalogi, książeczki do kolorowania, książeczki z opowiadaniami dla dzieci, kupony,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, maty papierowe,
modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, materiały
do modelowania, naklejki, ozdoby papierowe na przyjęcia,
papierowe: identyﬁkatory imienne, metki, zawieszki i torebki
do pakowania, pocztówki i widokówki, publikacje promocyjne i reklamowe, serwetki jednorazowe, wizytówki, 28 gry
i zabawki - w tym w szczególności: zabawki do sprzedaży
w postaci zestawów, zestawy modeli do składania, zestawy
modeli w zmniejszonej skali do składania, miniaturki do gry,
miniaturowe odlewane pojazdy, miniaturowe modele samochodów, modele budynków w zmniejszonej skali, repliki zwierząt jako zabawki, ludziki do zabawy, gry planszowe,
makiety wraz z wszelkimi ich elementami w postaci miniatur budowli, pojazdów, ludzi, zwierząt, roślin, infrastruktury,
ukształtowania terenu, dekoracji, przedmiotów codzienne-

Nr ZT27/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

go użytku, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
35 usługi reklamowe, zarządzania w działalność handlowej,
administrowania działalnością handlową, prace biurowe,
41 pokazy edukacyjne, centra rozrywki, organizowanie gier,
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kwizów i zawodów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prezentowanie przedstawień i pokazów na żywo,
organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, widowisk
w celach kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych oraz
przyjęć, organizowanie festynów w celach rozrywkowych,
edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych, organizowanie
grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie
imprez edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie
wystaw do celów edukacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, prowadzenie wystaw w celach rozrywkowych, kulturalnych i rekreacyjnych, organizowanie rozrywki na imprezy
urodzinowe, planowanie przyjęć, produkcja ﬁlmów wideo,
widowisk, publikowanie, udostępnianie obiektów i sprzętu
i do celów edukacyjnych oraz do zabaw dla dzieci, usługi
edukacyjne: dla dzieci, związane z modelowaniem i architekturą, usługi szkoleniowe, udzielanie informacji o edukacji
i rozrywce, organizowanie wystaw różnego rodzaju makiet
w celach edukacyjnych i rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 470726
(220) 2017 04 20
(731) ZWIERZYŃSKI ANDRZEJ ZWAN-EKO, Karłów
(540) ZWAN-EKO

(531) 05.03.11, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa olei zimnotłoczonych z nasion roślin, suszu nasion i owoców, środków
farmaceutycznych weterynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, sprzedaż ekologicznych pieców C.O.
z pyrolizą [spalaniem wtórnym odpadów].
(210)
(731)

470750
(220) 2017 04 21
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) WSPOMNIENIA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegraﬁi, urządzenia do nauczania, aparaty fotograﬁczne, aparaty
kinematograﬁczne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne,
urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
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skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4. płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe,
pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, ﬁlmy naświetlone,
ﬁlmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery ﬁlmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyﬁkujące, karty
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki,
lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii
bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy,
myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty
fonograﬁczne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych,
programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograﬁczne, publikacje elektroniczne w postaci
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm
magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu
ﬁlmów kinematograﬁcznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń
elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki
do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe,
ﬁlmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/ﬁlmowych, dysków magnetycznych,
dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD
i CD, 16 aﬁsze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graﬁczne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety,
fotograﬁe, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe,
karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
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wydawnictwa krzyżówkowe, litograﬁe, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograﬁczne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograﬁcznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje
graﬁczne, rysunki i graﬁki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki
pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegraﬁi, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski
obliczeniowe, pamięci komputerowe, ﬁlmy naświetlone, ﬁlmy
animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery ﬁlmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyﬁkujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy
elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty
fonograﬁczne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych,
programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograﬁczne, publikacje elektroniczne w postaci
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu ﬁlmów kinematograﬁcznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony,
neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery,
zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę
interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje
telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, ﬁlmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm
magnetycznych/ﬁlmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością
odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz
takich jak: aﬁsze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy,
almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotograﬁe, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szara-
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dami, wydawnictwa krzyżówkowe, litograﬁe, makiety
architektoniczne, mapy, mapy geograﬁczne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograﬁcznej,
przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graﬁczne, rysunki i graﬁki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi
agencji eksportowo- importowej, usługi w zakresie badania
opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania
opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną,
usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności,
badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie
marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży,
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi
w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi informacyjne
dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja
wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji
tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji
i ﬁlmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych,
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, ﬁlmów fabularnych, ﬁlmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym
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udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia,
telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń
telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze
przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraﬁcznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń
i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania
użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego
z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi
udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu
pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka
i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów ﬁlmowych,
produkcja ﬁlmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja 0 imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych,
organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów,
organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym
widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism
i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy
w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligraﬁi komputerowej, montaż taśm wideo, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, nagrywanie ﬁlmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów te-
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lewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym,
w tym organizowanie telekonkursów. telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikroﬁlmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe
przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie
akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych,
rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi artystów graﬁków,
usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska
naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym
także za pośrednictwem witryny internetowej.
(210)
(731)

470754
(220) 2017 04 21
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) RETRO WSPOMNIENIA

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegraﬁi, urządzenia do nauczania, aparaty fotograﬁczne, aparaty
kinematograﬁczne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe,
pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, ﬁlmy naświetlone, ﬁlmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe,
kamery ﬁlmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyﬁkujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej,
modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo,
napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze
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płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery,
chipy, płyty fonograﬁczne, programy gier komputerowych,
programy komputerowe jako software ładowalny, programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograﬁczne, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane,
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej,
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu ﬁlmów kinematograﬁcznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania
dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe,
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, ﬁlmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/ﬁlmowych, dysków magnetycznych, dysków
optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 aﬁsze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy,
artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graﬁczne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotograﬁe,
gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy,
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litograﬁe, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograﬁczne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograﬁcznej,
przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graﬁczne, rysunki i graﬁki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe,
35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych
i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegraﬁi, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski
obliczeniowe, pamięci komputerowe, ﬁlmy naświetlone, ﬁlmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery
ﬁlmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyﬁkujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy
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dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy,
płyty fonograﬁczne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograﬁczne, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM,
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu ﬁlmów kinematograﬁcznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania,
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku,
tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety
wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane
programy/ audycje radiowe, ﬁlmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/ﬁlmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików
w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: aﬁsze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty,
broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotograﬁe, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy,
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami,
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litograﬁe, makiety architektoniczne, mapy,
mapy geograﬁczne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litograﬁcznej, przezrocza, publikacje
drukowane, reprodukcje graﬁczne, rysunki i graﬁki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowoimportowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej,
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku,
badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie mar-
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ketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów,
ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe
i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie
wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery,
billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych,
usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie
opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i ﬁlmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji
informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji
drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji usługi telekomunikacyjne, usługi
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, ﬁlmów
fabularnych, ﬁlmów dokumentalnych, reportaży, widowisk
rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia
komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez
radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej,
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraﬁcznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania
użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej
za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów
radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszech-
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nianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa
przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie
przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci
komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego
z możliwością wyboru programu, ushigi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym
zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji,
ushigi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów
oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism
i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie
transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych,
41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody,
naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów ﬁlmowych,
produkcja ﬁlmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligraﬁi komputerowej, montaż taśm wideo, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie ﬁlmów
na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych
z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli
jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie
wykonywania mikroﬁlmów, usługi w zakresie wykonywania
zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych
z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych
i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi artystów graﬁków, usługi projektantów mody,
usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań nauko-
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wych w kierunku promowania świadomości publicznej
w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem
witryny internetowej.
(210)
(731)

470760
(220) 2017 04 21
BOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk
(540) CIEPLODODOMU.PL

(531) 01.15.05, 07.01.09, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej ekogroszku, usługi sprzedaży detalicznej koksu, usługi sprzedaży detalicznej miału,
usługi sprzedaży detalicznej węgla, usługi sprzedaży hurtowej ekogroszku, usługi sprzedaży hurtowej koksu, usługi
sprzedaży hurtowej miału, usługi sprzedaży hurtowej węgla.
(210) 470770
(220) 2017 04 21
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) ŻELKI JAK SMOK

(531) 04.03.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 galaretki jako słodycze, żelki, wyroby
cukiernicze.
(210) 470801
(220) 2017 04 24
(731) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) sarox duo active
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy, substancje do zaprawiania nasion, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki
do zwalczania robactwa.
(210)
(731)

470816
(220) 2017 04 24
KOMPLEKS-MONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) kompleks montaż
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(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 montaż, serwis, remonty w zakresie kotłów
grzewczych parowych i wodnych, palników nadmuchowych:
gazowych, olejowych, na paliwa alternatywne oraz na paliwa stałe, nagrzewnic, rekuperatorów,agregatów prądotwórczych, aparatury, technologii i automatyki węzłów cieplnych
oraz obiektów i urządzeń energetycznych z palnikami olejowymi, gazowymi, na paliwa alternatywne oraz na paliwa
stałe, 42 usługi w zakresie badań technicznych, doradztwo
technologiczne w zakresie urządzeń energetycznych, usługi
konstruktorskie w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej, technologicznej i kosztorysowej.
(210) 470824
(220) 2017 04 24
(731) OLECH MARIUS, Gdańsk
(540) VILLA GLAMOUR
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi,
agencje nieruchomości, organizowanie ﬁnansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami,
sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości, 37 budownictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego,
43 usługi hotelowe.
(210) 470826
(220) 2017 04 24
(731) OLECH MARIUS, Gdańsk
(540) GLAMOUR
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze i cukiernicze, słodycze,
lody, przyprawy, produkty zbożowe, cukier, ciasta w proszku, budynie, kisiel, mąka i produkty na bazie mąki, czekolada
oraz wyroby i napoje na bazie czekolady, kakao oraz wyroby
i napoje na bazie kakao, kawa oraz wyroby i napoje na bazie kawy, herbata i napoje na bazie herbaty, guma do żucia,
sosy, majonez, makaron i wyroby oraz potrawy na bazie makaronu, miód, mesli, kukurydza prażona, musztarda, ozdoby
jadalne do ciast, pizza, pierogi, placki, kluski, knedle, naleśniki, ozdoby choinkowe jadalne, płatki zbożowe, ryż i potrawy
na bazie ryżu, sushi, potrawy na bazie składników w tej klasie,
32 piwo, napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, soki
i nektary owocowe i warzywne, 33 napoje alkoholowe, wyroby spirytusowe, wódka, wino, 36 administrowanie domami
czynszowymi, agencje nieruchomości, organizowanie ﬁnansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości,
37 budownictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, 43 usługi hotelowe.
(210)
(731)

470839
(220) 2017 04 24
TELE EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) teleExpert
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w tym online, telefonów komórkowych nowych i używanych, akcesoriów i peryferii do telefonów komórkowych, konsol do gier,
palmtopów i nawigacji, aplikacji, gier oraz programów do telefonów komórkowych, zestawów startowych wszystkich
sieci telefonii komórkowej w systemie pre-paid, usługi w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
informacja handlowa, 37 serwis, montaż i naprawa urządzeń
technologii GSM, telefonów komórkowych, komputerów,
komputerowych urządzeń peryferyjnych, konsol do gier,
palmtopów, nawigacji, oprogramowania do telefonów komórkowych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz ich części
i akcesoriów.
470843
(220) 2017 04 24
PANTEON R. ŁAPIŃSKI, M. ŁAPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Białystok
(540) Rukola pizza bistro
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dzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn,
transportery, urządzenia podnośnikowe, urządzenia transportu ręcznego, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje niemetalowe,
konstrukcyjne materiały niemetalowe, 37 montaż maszyn
i urządzeń, montaż przenośników transportowych, montaż
konstrukcji stalowych, doradztwo inżynieryjne (doradztwo
budowlane), 39 transport wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie budynków, hal, maszyn i urządzeń.
(210)
(731)

470933
(220) 2017 04 25
TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wola Dalsza
(540) TRANSSYSTEM

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, przygotowywanie dań i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa, udostępnianie pomieszczeń na spotkania.
(210)
(731)

470916
(220) 2017 04 25
TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wola Dalsza
(540) TRANSSYSTEM Moving industries forward

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje
metalowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje
hali, konstrukcje metalowe przenośne, szkielety budynków,
budowle oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe i ich trzony, maszty metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, okładziny metalowe budowlane,
okucia metalowe, palety transportowe metalowe, palety
i pojemniki transportowe metalowe, 7 przenośniki transportowe podwieszane, przenośniki transportu saniowego
(skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe,
przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urzą-

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje
metalowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje
hali, konstrukcje metalowe przenośne, szkielety budynków,
budowle oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe i ich trzony, maszty metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, okładziny metalowe budowlane,
okucia metalowe, palety transportowe metalowe, palety
i pojemniki transportowe metalowe, 7 przenośniki transportowe podwieszane, przenośniki transportu saniowego
(skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe,
przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urządzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn,
transportery, urządzenia podnośnikowe, urządzenia transportu ręcznego, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje niemetalowe,
konstrukcyjne materiały niemetalowe, 37 montaż maszyn
i urządzeń, montaż przenośników transportowych, montaż
konstrukcji stalowych, doradztwo inżynieryjne (doradztwo
budowlane), 39 transport wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie budynków, hal, maszyn i urządzeń.
(210)
(731)

470934
(220) 2017 04 25
TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wola Dalsza
(540) TRANSSYSTEM Moving industries forward

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje
metalowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje
hali, konstrukcje metalowe przenośne, szkielety budynków,
budowle oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe i ich trzony, maszty metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, okładziny metalowe budowlane,
okucia metalowe, palety transportowe metalowe, palety
i pojemniki transportowe metalowe, 7 przenośniki transportowe podwieszane, przenośniki transportu saniowego
(skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe,
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przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urządzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn,
transportery, urządzenia podnośnikowe, urządzenia transportu ręcznego, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje niemetalowe,
konstrukcyjne materiały niemetalowe, 37 montaż maszyn
i urządzeń, montaż przenośników transportowych, montaż
konstrukcji stalowych, doradztwo inżynieryjne (doradztwo
budowlane), 39 transport wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie budynków, hal, maszyn i urządzeń.
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(210)
(731)

471027
(220) 2017 04 27
BROWAR HOPKINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) HOP KINS BROWAR

(210)
(731)

470985
(220) 2017 04 26
TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wola Dalsza
(540) TRANSSYSTEM

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.11.15, 02.01.23
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 40 usługi browarnicze, wynajem urządzeń browarniczych.
(531) 26.11.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje
metalowe, konstrukcje metalowe budowlane, konstrukcje
hali, konstrukcje metalowe przenośne, szkielety budynków,
budowle oraz hale metalowe, kabiny dźwiękochłonne, kominy metalowe i ich trzony, maszty metalowe, materiały
konstrukcyjne metalowe, okładziny metalowe budowlane,
okucia metalowe, palety transportowe metalowe, palety
i pojemniki transportowe metalowe, 7 przenośniki transportowe podwieszane, przenośniki transportu saniowego
(skidowego), przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe,
przenośniki podłogowe, przenośniki płytkowe, przenośniki
rolkowe, narzędzia ręczne sterowane mechanicznie, urządzenia dźwigowe, dźwigi, dźwigniki, obudowy maszyn,
transportery, urządzenia podnośnikowe, urządzenia transportu ręcznego, 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje przenośne niemetalowe, konstrukcje niemetalowe,
konstrukcyjne materiały niemetalowe, 37 montaż maszyn
i urządzeń, montaż przenośników transportowych, montaż
konstrukcji stalowych, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 39 transport wewnątrzzakładowy, 42 projektowanie budynków, hal, maszyn i urządzeń.
(210) 471023
(220) 2017 04 27
(731) WRÓBEL JUSTYNA JPW FREELANCE, Nieporęt
(540) MODELOWE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

(531) 03.11.07, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw franchisingowych, handlowe usługi
doradcze dotyczące franchisingu, 41 przedszkola, edukacja
przedszkolna, informacja o edukacji, kształcenie ruchowe
dla dzieci w wieku przedszkolnym, nauczanie i szkolenia, nauczanie przedszkolne, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 43 opieka nad dziećmi w żłobkach.

(210) 471029
(220) 2017 04 27
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) Związek biało-czerwone mięso
(510), (511) 16 publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, materiały
drukowane, kalendarze, ulotki, gazety, periodyki, czasopisma,
drukowane foldery informacyjne, biuletyny informacyjne,
29 tuszki drobiowe, tusze wieprzowe, wołowe, mięso drobiowe, wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, wędliny drobiowe,
wieprzowe, wołowe, z dziczyzny, wyroby garmażeryjne
z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz z dziczyzny, podroby drobiowe, konserwy drobiowe, wieprzowe,
wołowe, z dziczyzny, buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe,
z dziczyzny, jaja jadalne, jaja w proszku, przetwory jajczarskie - sałatki z jajek, pasty jajeczne, dziczyzna i przetwory
z dziczyzny, mięso i jego przetwory, wędliny, przetwory
mięsno - warzywne, mrożonki mięsno - warzywne, pasztety,
35 reklama i marketing, reklama promocyjna projektów badawczych, promowanie działalności gospodarczej, reklama
w Internecie dla osób trzecich, udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, administrowanie programami lojalności konsumenta, pomoc i porady dotyczące organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, porady i informacje
dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, profesjonalne
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie ekspertyzy
dotyczącej działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
marketingu, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej
i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich, opracowywanie i organizowanie kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
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związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, usługi promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz ﬁrm, organizacja wystaw
dla biznesu lub handlu, doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 36 analizy ﬁnansowe, doradztwo
w sprawach ﬁnansowych, informacje ﬁnansowe, inwestycje ﬁnansowe, inwestycje kapitałowe, zarządzanie ﬁnansami, zarządzanie ﬁnansowe płatnościami z tytułu refundacji
w imieniu osób trzecich, 41 publikowanie gazet, periodyków,
katalogów i broszur, wydawanie czasopism, publikowanie
czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie książek, czasopism, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], prowadzenie seminariów
i kongresów, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem kolokwiów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów, usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, usługi edukacyjne związane
z odżywianiem, usługi edukacyjne związane z technologią
żywności, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności ﬁzycznej, usługi edukacyjne dotyczące
ochrony środowiska, organizowanie konkursów edukacyjnych, wydawanie biuletynów, wydawanie katalogów, wydawanie gazet, wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 42 usługi
badawcze w rolnictwie, usługi badawcze w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, badania dotyczące hodowli
zwierząt, kontrola hodowli żywego inwentarza, testowanie
hodowli żywego inwentarza, badania dotyczące hodowli
żywego inwentarza, ekspertyzy w zakresie technologii, usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, ocena zagrożeń
środowiskowych, doradztwo techniczne, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie, doradztwo w zakresie zapewniania
jakości, kontrola jakości, testowanie jakości produktów do celów certyﬁkacji, testowanie, analiza i wycena towarów i usług
osób trzecich do celów certyﬁkacji, usługi testowania w celu
certyﬁkacji jakości lub standardów, 45 doradztwo prawne,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
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(210)
(731)

471051
(220) 2017 04 27
LOŻA KRZYSZTOF NOWOSAD SPÓŁKA JAWNA,
Kraków
(540) Bio valley

(531) 06.07.25, 05.03.14, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso i wędliny, przetwory warzywne,
30 miód, 32 soki owocowe i warzywne.
(210) 471061
(731) DULAK PIOTR, Opole
(540) ArdentCode

(220) 2017 04 27

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.22
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, marketing, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, reklama, 37 instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów,
42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych,
elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, programowanie komputerów, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting],
wyszukiwarki internetowe (dostarczanie, opracowywanie),
konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], tworzenie i utrzymywanie stroń internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe],
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
utrzymywanie (tworzenie) stron internetowych dla osób
trzecich, .
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(210)
(731)

471068
(220) 2017 04 27
GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) KOCHAM POLSKĘ KUPUJĘ W POLSKICH SKLEPACH

(531) 25.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej obejmujące sprzedaż następujących
towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje
i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze oraz leśne, świeże owoce i warzywa,
nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód,
piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy, artykuły
do mycia i czyszczenia oraz kosmetyki, środki higieniczne
oraz dezynfekujące, przyrządy dla gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny i artykuły elektryczne, taśmy i płyty
kompaktowe z nagraną muzyką, prasa, artykuły dla palących,
tytoń, papierosy, zapalniczki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
rozpowszechnianie sponsorowanych powierzchni reklamowych, usługi grupowania na rzecz osób trzecich towarów
spożywczych, napojów alkoholowych i towarów codziennego użytku z branż artykułów: gospodarstwa domowego,
kosmetycznych, do utrzymania czystości, chemii użytkowej,
papierniczych, biurowych, pamiątkarskich, fotograﬁcznych,
prasowych, sportowych i rozrywkowych, tekstylnych i odzieżowych, elektrycznych, elektronicznych i informatycznych
oraz dla palaczy, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, prowadzenie sklepów i hurtowni z tymi
towarami.
(210)
(731)

471073
(220) 2017 04 28
KAPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karnków
(540) PSZCZELINKA.pl MADE IN POLAND

(531) 03.13.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 plastry hodowlane dla pszczół.
(210)
(731)

471079
(220) 2017 04 28
ECOPLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
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(540) POLSKA AKADEMIA ZDROWIA PRODUKT
REKOMENDOWANY PRZEZ POLSKĄ AKADEMIĘ
ZDROWIA

(531)

02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13,
26.01.04, 09.01.10, 25.01.18
(510), (511) 35 badania konsumenckie, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama korespondencyjna, reklama banerowa,
udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi
reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie
produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie
turystyki i podróży, usługi reklamowe w zakresie artykułów
perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 42 badania żywności, badania w dziedzinie
żywności, badania dotyczące ochrony środowiska, badania
laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, certyﬁkacja [kontrola
jakości], doradztwo techniczne dotyczące testowania, kontrola jakości dla osób trzecich.
(210)
(731)

471082
(220) 2017 04 28
ECOPLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) Polska Akademia Zdrowia

(531)

02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania konsumenckie, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów
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i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicznych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama korespondencyjna, reklama banerowa,
udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi
reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie
produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie
turystyki i podróży, usługi reklamowe w zakresie artykułów
perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy
szkoleniowe dotyczące sprawności ﬁzycznej, multimedialne
wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie wykładów, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi wykonywania zdjęć,
prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, publikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie arkuszy informacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, 44 doradztwo żywieniowe, konsultacje
dotyczące kosmetyków, konsultacje z dziedziny żywienia,
konsultacje medyczne, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe,
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych.
(210)
(731)

471083
(220) 2017 04 28
ECOPLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) Polska Akademia Zdrowia

(531)

02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.23, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.15, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania konsumenckie, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
reklama i marketing, reklama na billboardach elektronicz-
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nych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama korespondencyjna, reklama banerowa,
udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi
reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie
produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie
turystyki i podróży, usługi reklamowe w zakresie artykułów
perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy
szkoleniowe dotyczące sprawności ﬁzycznej, multimedialne
wydania czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne wydania magazynów, organizacja konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie wykładów, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi wykonywania zdjęć,
prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie kursów instruktażowych, publikacje multimedialne, publikowania broszur, publikowanie arkuszy informacyjnych, warsztaty w celach edukacyjnych, 44 doradztwo żywieniowe, konsultacje
dotyczące kosmetyków, konsultacje z dziedziny żywienia,
konsultacje medyczne, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe,
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych.
(210) 471110
(220) 2017 04 28
(731) AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) multu

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.02.01, 03.02.03
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, żakiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kamizelki do ochrony przed
wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty, koszule, koszulki
z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukienki, suknie wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, spodnie,
spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki,
garnitury, kombinezony, bielizna, rękawiczki, paski, paski
do spodni, obuwie, obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty
sznurowane, buty zimowe, obuwie sportowe, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie do wspinaczki, obuwie
na polowania, śniegowce, sandały, sandały drewniaki, pantoﬂe domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki futrzane, berety, nakrycia głowy, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki,
rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia
i nakryć głowy, marketing internetowy, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
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(210) 471113
(220) 2017 04 28
(731) AZAMODA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) multu

(531) 03.02.01, 03.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, żakiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kamizelki do ochrony przed
wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty, koszule, koszulki
z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukienki, suknie wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, spodnie,
spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki,
garnitury, kombinezony, bielizna, rękawiczki, paski, paski
do spodni, obuwie, obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty
sznurowane, buty zimowe, obuwie sportowe, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie do wspinaczki, obuwie
na polowania, śniegowce, sandały, sandały drewniaki, pantoﬂe domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki futrzane, berety, nakrycia głowy, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki,
rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia
i nakryć głowy, marketing internetowy, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
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zbożowe, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych,
żywność na bazie mąki, chleb, kawa, herbata, zagęszczacze,
mrożone desery, budynie, wyroby cukierniczo - piekarnicze,
ciasto na pizze, pizze, przyprawy, czekolada, gofry, napoje
na bazie czekolady, kanapki, miód, makarony, sosy do mięsa, sosy do deserów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, kasze spożywcze, produkty na bazie mąki, ryż, słodycze, sosy
do potraw, potrawy i produkty na bazie mleka, nabiału, batony spożywcze na bazie zbóż, przetwory spożywcze na bazie ziaren, napoje kawowe, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy, przekąski zbożowe, przekąski sezamowe,
chrupki serowe, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wytwarzane z muesli, desery lodowe, desery z muesli, batony
czekoladowe, sos serowy, chrupki, krakersy, kluski i pierogi,
gotowe potrawy na bazie makaronu, zbożowe artykuły śniadaniowe, ciasta, ciastka, ciasteczka, pizze mrożone, wyroby
cukiernicze mrożone, burgery bezmięsne, musztarda, majonez, ketchup, napoje bezalkoholowe, odżywki, 31 świeże warzywa, świeże owoce, świeże grzyby, zboża, świeże
nasiona, świeże ryby, ryż nieprzetworzony, zioła ogrodowe
świeże, nieprzetworzone zboża, otręby zbożowe, 32 napoje
izotoniczne, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje witaminizowane, napoje orzeźwiające, koktajle i napoje
bezalkoholowe, napoje i nektary owocowe, napoje energetyzujące, napoje dla sportowców, woda mineralna, mrożone
napoje owocowe, bezalkoholowe napoje gazowane, napoje
na bazie owoców, bezalkoholowe napoje na bazie miodu,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje energetyzujące
zawierające kofeinę, napoje na bazie owoców lub warzyw,
soki, soki warzywne, soki owocowe, soki gazowane, wody
gazowane, piwo.
(210) 471130
(220) 2017 04 29
(731) SZWARC KATARZYNA, Strojec
(540) BAJBUK

(210)
(731)

471117
(220) 2017 04 28
HERBSREVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) herbs revolution HERBS REVOLUTION

(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 chleb dla diabetyków, preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, napoje lecznicze, zioła lecznicze,
oleje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, preparaty medyczne
do odchudzania, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, balsamy, bandaże, preparaty, enzymy, estry, chemiczne do celów farmaceutycznych
i medycznych, chusteczki higieniczne, farmaceutyki, produkty medyczne i farmaceutyczne, materiały opatrunkowe,
żywność dla niemowląt, żywność dietetyczna, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, środki odkażające, środki sanitarne, kosmetyki, leki, mazidła, preparaty medyczne
do odchudzania, przeciw poceniu, zioła, suplementy diety,
30 przyprawy spożywcze, artykuły spożywcze ze zbóż, lody
spożywcze, produkty żywnościowe z ryżu, mąka i produkty

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, gazety, czasopisma, audiobooki,
akwarele, atlasy, albumy, artykuły biurowe, broszury, druki,
materiały piśmienne, fotograﬁe, reprodukcje, kalendarze,
globusy, karty pocztowe, karty z życzeniami, komiksy, katalogi, mapy, naklejki, materiały do nauczania z wyjątkiem
aparatów, notesy, obrazy, obwoluty na dokumenty, portrety,
plakaty, ryciny, rysunki, publikacje, karty materiały do modelowania, papier do drukarek, papier do pakowania, zeszyty,
artykuły piśmienne, pióra, długopisy, ołówki, koperty, kreda
do pisania, skoroszyty, stemple do stemplowania, ręczniki
papierowe, chusteczki do nosa papierowe, torby papierowe
i z tworzyw sztucznych do pakowania, opakowania z papieru
i z tworzyw sztucznych, tusze do stempli, wykroje krawieckie, znaczki pocztowe, 28 zabawki i sprzęt do uprawiania
sportu, gry i zabawki edukacyjne, urządzenia gimnastyczne,
balony, automaty do gry, układanki - puzzle, gry planszowe,
karty do gry, huśtawki, lalki, piłki, pojazdy zabawkowe, stroje
do maskarady, modele pojazdów w zmniejszonej skali, roboty zabawkowe, sprzęt wędkarski, broń zabawkowa, ozdoby
choinkowe, 35 usługi agencji reklamowych, dostarczanie
informacji do kontrahentów handlowych i biznesowych
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za pośrednictwem Internetu, pozyskiwanie danych do baz
danych, optymalizacja stron internetowych, prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, reklamowanie towarów za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, sprzedaż hurtowa i detaliczna książek,
udostępnianie informacji o towarach za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, zapewnianie platform internetowych dla nabywców i sprzedawców książek, 41 publikowanie tekstów i książek w formie tradycyjnej i w formie on-line,
kształcenie praktyczne, usługi związanie z kulturą ﬁzyczną,
organizowanie spotkań autorskich, agencje literackie, promocja działalności literackiej, organizowanie seminariów,
zjazdów, kongresów.
(210) 471176
(220) 2017 05 04
(731) ZIĘBA RENATA FIRMA HANDLOWA RAMIZ, Kraków
(540) SporTrike

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 rowery dziecięce, 28 rowery zabawkowe, rowery trójkołowe- zabawki, rowery trójkołowe dla
dzieci- zabawki.
(210)
(731)

471205
(220) 2017 05 04
AUTODISTRIBUTION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) OPTIMA

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 aerozole, lakiery, rozpuszczalniki do lakierów,
czynniki chłodzące do silników samochodowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu czynników chłodzących
silników, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego
na silnikach, silikony, preparaty do oszczędzania paliwa, oleje
przekładniowe, 4 oleje silnikowe, smary, 7 alternatory, rozruszniki silników, chłodnice do silników, 9 cewki elektryczne,
termostaty do pojazdów, czujniki, przełączniki elektryczne,
przepływomierze, 11 elektryczne żarniki do lamp, zapalniczki do gazu, reﬂektory do samochodów, światła do samochodów, urządzenia antyoślepieniowe do samochodów, osprzęt
do lamp, lampy kierunkowskazów do samochodów, odmrażacze do pojazdów, nagrzewnice samochodowe, 12 amortyzatory do samochodów, dachy, budy w samochodach, łańcuchy do samochodów, nadwozia do samochodów, opony
do samochodów, podwozia samochodowe, przykrywy,
maski silnika do samochodów, rolety do samochodów jako
osłony przeciwsłoneczne, zagłówki do siedzenia w pojazdach, pokrowce na siedzenia w pojazdach, części hydrauliczne - sprzęgło do samochodów, części hydrauliczne - układ
hamulcowy do samochodów, elementy zawieszenia i układu kierowniczego do samochodów, ﬁltry samochodowe,
kable zapłonu samochodowe, klocki hamulcowe do samochodów, linki do samochodów, łożyska dociskowe do samochodów, odboje i osłony amortyzatorów do samochodów,
osłony przegubów do samochodów, paski napędowe do samochodów, pompy paliwa do samochodów, pompy wody
do samochodów, półosie napędowe do samochodów, przeguby homokinetyczne do samochodów, sprężyny do sa-
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mochodów, szczęki hamulcowe do samochodów, świece
zapłonowe i żarowe do samochodów, tarcze dociskowe
do samochodów, tarcze i bębny hamulcowe do samochodów, zestawy łożyskowe do kół samochodowe, zestawy
naprawcze rozrządu do samochodów, zestawy naprawcze
wahaczy do samochodów, sondy samochodowe, wycieraczki do przednich szyb, sprężyny gazowe, poduszki, odboje silnika i skrzyni biegów, 17 przewody giętkie niemetalowe,
przewody giętkie do chłodnie pojazdów, uszczelki, 35 wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich, powyższych
towarów (bez uwzględnienia transportu): aerozole, lakiery,
rozpuszczalniki do lakierów, czynniki chłodzące do silników
samochodowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu
czynników chłodzących silników, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego na silnikach, silikony, preparaty
do oszczędzania paliwa, oleje przekładniowe, oleje silnikowe, smary, alternatory, rozruszniki silników, chłodnice do silników, cewki elektryczne, termostaty do pojazdów, czujniki,
przełączniki elektryczne, przepływomierze, elektryczne żarniki do lamp, zapalniczki do gazu, reﬂektory do samochodów, światła do samochodów, urządzenia antyoślepieniowe
do samochodów, osprzęt do lamp, lampy kierunkowskazów
do samochodów, odmrażacze do pojazdów, nagrzewnice
samochodowe, amortyzatory do samochodów, dachy, budy
w samochodach, łańcuchy do samochodów, nadwozia
do samochodów, opony do samochodów, podwozia samochodowe, przykrywy, maski silnika do samochodów, rolety
do samochodów jako osłony przeciwsłoneczne, zagłówki
do siedzenia w pojazdach, pokrowce na siedzenia w pojazdach, części hydrauliczne - sprzęgło do samochodów, części
hydrauliczne - układ hamulcowy do samochodów, elementy
zawieszenia i układu kierowniczego do samochodów, ﬁltry
samochodowe, kable zapłonu samochodowe, klocki hamulcowe do samochodów, linki do samochodów, łożyska
dociskowe do samochodów, odboje i osłony amortyzatorów do samochodów, osłony przegubów do samochodów,
paski napędowe do samochodów, pompy paliwa do samochodów, pompy wody do samochodów, półosie napędowe
do samochodów, przeguby homokinetyczne do samochodów, sprężyny do samochodów, szczęki hamulcowe do samochodów, świece zapłonowe i żarowe do samochodów,
tarcze dociskowe do samochodów, tarcze i bębny hamulcowe do samochodów, zestawy łożyskowe do kół samochodowe, zestawy naprawcze rozrządu do samochodów, zestawy
naprawcze wahaczy do samochodów, sondy samochodowe,
wycieraczki do przednich szyb, sprężyny gazowe, poduszki,
odboje silnika i skrzyni biegów, przewody giętkie niemetalowe, przewody giętkie do chłodnie pojazdów, uszczelki, tak
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach.
(210) 471224
(220) 2017 05 05
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Diagnoza
(510), (511) 9 programy telewizyjne, ﬁlmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i ﬁlmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy ﬁlmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, interaktywne gry
komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia do nagrywania,
zapisywania, odtwarzania I reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu ﬁlmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowo-
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dowego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe
zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych
programów, osobisty rejestrator obrazu, programy komputerowe, programy komputerowe umożliwiające użytkownikom
telewizji oglądanie i zakup towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, programy do prowadzenia gier
komputerowych, konkursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej,
anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne, monitory, komputery i urządzenia towarzyszące,
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
produkcji audycji i ﬁlmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów I wystaw handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, udzielanie
informacji w sprawach działalności gospodarczej, podatków,
pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, ﬁlmów,
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i ﬁlmowych
utrwalonych w formie zapisanej taśmy ﬁlmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu ﬁlmowego w formie analogowej I cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury
służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych
i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru
telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę
do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych,
odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem rekłamowo-ozdobnym:
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki,
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki,
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na dłu-
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gopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe,
podkładki pod myszy komputerowe, ﬂagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo,
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy,
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki,
sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy,
stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy,
torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej:
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, ﬁlmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres
dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania
przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu
telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów,
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz
danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal
telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu
do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty
elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, dostarczanie dostępu do plików w formacie
elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, ﬁlmowych i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania
sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych
i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu
do sieci LAN – przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem
tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi rozrywki
i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja ﬁlmów dokumentalnych
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interak-
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tywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce,
edukacji programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
sportowych, usług automatycznego zapisywania programów
telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi
dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet,
usługi wynajmowania studia nagraniowego, ﬁlmowego, organizacji i produkcji nagrań ﬁlmowych, dźwiękowych, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych,
rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i ﬁlmowej zawarte
w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz, opinii
i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej,
prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace
badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych,
opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi
udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka
internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi
dostarczania dostępu do serwerów internetowych.
(210)
(731)

471229
(220) 2017 05 05
KIBART-KUBASZEWSKA JOANNA,
KUBASZEWSKI PAWEŁ BAR METAL SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa
(540) latem BAR & RESTAURANT
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(210) 471254
(220) 2017 05 05
(731) Accord Healthcare Limited, Harrow, GB
(540) MARELIM
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, mieszaniny farmaceutyczne zawierające kwas mykofenolowy.
(210) 471258
(220) 2017 05 05
(731) Accord Healthcare Limited, Harrow, GB
(540) VALHIT
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, mieszaniny farmaceutyczne zawierające walgancyklowir.
(210) 471275
(220) 2017 05 05
(731) CHUCHRACKI MAREK PHU METREX, Poznań
(540) meteo

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 elektryczna i elektroniczna aparatura pomiarowo-kontrolna, przyrządy sygnalizacyjne, wykrywające,
mierzące, kontrolujące, wskazujące, sterujące i regulujące
przepływ, ilość, objętość, temperaturę, energię, ciepło oraz
ich części, wodomierze, gazomierze, systemy pomiarowe
w tym z zastosowaniem komputerów i elementy systemów
pomiarowych, przyrządy elektroniczne do wytwarzania
funkcji czasowych, elektroniczna aparatura pomiarowa dla
serwisu radio-telewizyjnego i urządzeń radiokomunikacji,
przyrządy pomocnicze do elektrycznej i elektronicznej aparatury pomiarowej oraz przybory i wyposażenie do nich,
wzorce źródła napięcia i prądu stałego i zmiennego, 14 zegary i zegarki mechaniczne i elektryczne, obudowy zegarów,
mechanizmy do zegarów i zegarków, 37 usługi serwisowe
w zakresie napraw, konserwacji: artykułów gospodarstwa
domowego, aparatury kontrolno-pomiarowej, zegarów.
(210) 471346
(220) 2017 05 08
(731) Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG, Hard, AT
(540) RECYCLING REDUCES CO₂

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

471231
(220) 2017 05 05
KIBART-KUBASZEWSKA JOANNA,
KUBASZEWSKI PAWEŁ BAR METAL SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa
(540) metal BAR & RESTAURANT

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

(531)

19.07.01, 19.07.25, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 25.05.01,
25.05.25
(510), (511) 7 zasobniki zbiorcze, automaty zbiorcze
i do zwrotu butelek, prasy, młynki i chemiczne, ﬁzyczne i/
lub biologiczne instalacje do oczyszczania do recyklingu
pojemników, w szczególności butelek, z tworzywa sztucznego, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET), 21 nadające do powtórnego przetworzenia (nadające się do recyclingu) pojemniki, w szczególności butelki, z tworzywa
sztucznego, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET),
nadające do powtórnego przetworzenia (nadające się do recyclingu) butelki z tworzywa sztucznego, w szczególności
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z politereftalanu etylenu (PET), w szczególności przeznaczone do płynów takich jak napoje, środki czystości, płyny
do mycia naczyń, środki czyszczące, środki do higieny ciała,
mydło, żele pod prysznic, szampony i sypkie lub sproszkowane substancje takie jak artykuły spożywcze, środki czystości, nadające do powtórnego przetworzenia (nadające
się do recyclingu) bidony, w szczególności z politereftalanu
etylenu (PET), nadające do powtórnego przetworzenia (nadające się do recyclingu) pojemniki, jeżeli nie są ujęte w innych klasach, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET),
w szczególności przeznaczone na chusteczki odświeżające,
chusteczki kosmetyczne, chusteczki higieniczne, nadające
do powtórnego przetworzenia (nadające się do recyclingu)
uchwyty, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET),
w szczególności do kostek WC, kostek zapachowych, nadające do powtórnego przetworzenia (nadające się do recyclingu) pojemniki z tworzy sztucznych w szczególności
dozowniki, kubki do picia, w szczególności z politereftalanu
etylenu (PET), 39 transport, w szczególności organizacja, logistyka, zbiórka, wywóz, opróżnianie, transport, usuwanie
i składowanie pojemników, w szczególności butelek, z tworzyw sztucznych, w szczególności z politereftalanu etylenu
(PET) do powtórnego przetworzenia (recyklingu) tworzywa
sztucznego, w szczególności politereftalanu etylenu (PET),
40 recykling, usługi recyklingowe, recykling pojemników
z tworzyw sztucznych, w szczególności z politereftalanu
etylenu (PET), oczyszczanie [recykling] pojemników z tworzyw sztucznych, w szczególności z politereftalanu etylenu
(PET), obróbka pojemników z tworzyw sztucznych, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET), sortowanie odpadów i nadających się do recyclingu pojemników z tworzywa
sztucznego, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET),
usuwanie odpadów poprzez organizację usuwania odpadów
w celu powtórnego przetworzenia (recyklingu) pojemników,
w szczególności butelek, z tworzywa sztucznego, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET), powtórne przetwarzanie pojemników, w szczególności butelek, z tworzywa
sztucznego, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET),
przy pomocy chemicznych, ﬁzycznych i/lub biologicznych
instalacji do oczyszczania, dostarczanie informacji na temat
recyklingu pojemników z tworzyw sztucznych, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET), informacja, doradztwo
i konsulting na temat recyklingu pojemników z tworzyw
sztucznych, w szczególności z politereftalanu etylenu (PET).
(210)
(731)

471351
(220) 2017 05 09
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Meloradio
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku
i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku,
dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski
magnetyczne, dyski obliczeniowe, ﬁlmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty
do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku,
urządzenia nadawcze, 16 materiały reklamowe, materiały
drukowane, aﬁsze, czasopisma, publikacje prasowe, rysunki,
albumy, broszury, kalendarze, fotograﬁe, reprodukcje graﬁczne, katalogi, ulotki, wydruki graﬁczne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuły
biurowe, artykuły papiernicze, banery wykonane z papieru
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lub kartonu, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, kartki muzyczne z życzeniami,
drukowane materiały do nauczania, 25 odzież, t-shirty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe
akcesoria do obuwia, paski, skarpety, 35 reklama, promocja
radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych,
organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez
sieci radiowe i Internet, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama
w sieci komputerowej, w tym na portalach internetowych,
usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa
i biznesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci
kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji
w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
subskrypcja programów radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienionych towarów
i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu
reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku ﬁrmowego zleceniodawcy w jego reklamie, promocji i działaniach marketingowych
promujących jego usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem ﬁrmy, 38 emisja radiowa, radiofonia,
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości,
transmisja dźwięku i informacji, w tym programów i audycji
radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i oﬀ-line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie
przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego,
monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych
poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego,
odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja
programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali
internetowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych,
prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie,
aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych,
41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz
rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym,
organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja
czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym,
prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach,
imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez
okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia na-
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grań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji
radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz
działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem
Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja
i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie,
oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie,
prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie
on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne
publikacje w tym publikacje dźwięku, informacje dotyczące
rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu,
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych
i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie
zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów
sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi
w zakresie opracowywania reportażu, reportaże z imprez
o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi
reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych
i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie, 42 przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać
cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach
cyfrowych, użyczenie stron internetowych do tworzenia
serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich, tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich
(patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania
ekspertyz i raportów naukowo - nadawczych w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich
i praw własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.
(210)
(731)

471358
(220) 2017 05 09
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Meloradio. Melo mi.
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, programy komputerowe do wykorzystania
w relacji do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne lub optyczne nośniki danych, dźwięku
i obrazu, czyste i z nagraniami, dyski do rejestracji dźwięku,
dyski kompaktowe, dyski optyczne, programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski komputerowe, dyski
magnetyczne, dyski obliczeniowe, ﬁlmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty
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do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku,
urządzenia nadawcze, 16 materiały reklamowe, materiały
drukowane, aﬁsze, czasopisma, publikacje prasowe, rysunki,
albumy, broszury, kalendarze, fotograﬁe, reprodukcje graﬁczne, katalogi, ulotki, wydruki graﬁczne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały piśmienne, artykuły
biurowe, artykuły papiernicze, banery wykonane z papieru
lub kartonu, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, karty muzyczne z życzeniami,
drukowane materiały do nauczania, 25 odzież, t-shirty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do czapek, antypoślizgowe
akcesoria do obuwia, paski, skarpety, 35 reklama, promocja
radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych,
organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej
agencji radiowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym
poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania tekstów
reklamowych, aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowe, w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie
programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych,
wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie
towarów i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej,
sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich,
wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach
komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów radiowych, badania percepcji
programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników,
promocje i pośrednictwo sprzedaży wymienionych towarów
i usług, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu
reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku ﬁrmowego zleceniodawcy w jego reklamie, promocji i działaniach marketingowych
promujących jego usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem ﬁrmy, 38 emisja radiowa, radiofonia,
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wiadomości,
transmisja dźwięku i informacji, w tym programów i audycji
radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym on-line i oﬀ-line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie
przekazywania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego,
monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych
poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego,
odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja
programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, usługi portali
internetowych i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych,
prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie,
aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych,
41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz
rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakte-
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rze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym,
organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja
czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym,
prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach,
imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez
okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji
radiowej w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki oraz
działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednictwem
Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja, produkcja
i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on-line i na zlecenie,
oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie,
prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie
on-line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne
publikacje w tym publikacje dźwięku, informacje dotyczące
rozrywki dostarczane on-line z bazy danych lub z Internetu,
dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych
i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie
zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów
sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi
w zakresie opracowywania reportażu, reportaże z imprez
o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, usługi
reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i widowisk
artystycznych, produkcja programów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych
i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie, 42 przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać
cyfrową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach
cyfrowych, użyczenie stron internetowych do tworzenia
serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich, tworzenie
i prowadzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich
(patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz opracowania
ekspertyz i raportów naukowo - badawczych w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich
i praw własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.
(210) 471370
(220) 2017 05 09
(731) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj
(540) MODESTO
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble skrzyniowe, meble pokojowe.
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(210) 471372
(220) 2017 05 09
(731) BLACK RED WHITE SPÓŁKA AKCYJNA, Biłgoraj
(540) NAPA
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble domowe, biurowe i ogrodowe, segmenty mebli ściennych, meble skrzyniowe, meble pokojowe.
(210)
(731)

471401
(220) 2017 05 09
KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) abc ANTISEPTIC BARRIER CARTON

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.02.07, 26.02.08
(510), (511) 16 etykiety nie z materiału tekstylnego, materiały drukowane, publikacje drukowane, wydruki graﬁczne, wyroby z kartonu, 35 usługi w zakresie tworzenia marki [reklama
i promocja], dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci komputerowej do celów reklamy i sprzedaży,
badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej
i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży,
dystrybucja materiałów reklamowych - druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek, folderów, usługi w zakresie
handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu
w zakresie opakowań z tektury lub papieru dla przemysłu
spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, 42 usługi w zakresie projektowania opakowań, wzornictwo przemysłowe, usługi graﬁczne.
(210)
(731)

471402
(220) 2017 05 09
KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) koopress

(531) 27.05.01, 24.15.02, 24.15.13, 24.17.08
(510), (511) 16 etykiety nie z materiału tekstylnego, materiały drukowane, publikacje drukowane, wydruki graﬁczne, wyroby z kartonu, 35 usługi w zakresie tworzenia marki [reklama
i promocja], dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci komputerowej do celów reklamy i sprzedaży,
badania marketingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie akcji promocyjnej
i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i w sieci internetowej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży,
dystrybucja materiałów reklamowych - druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek, folderów, usługi w zakresie
handlu detalicznego, hurtowego oraz za pomocą Internetu
w zakresie opakowań z tektury lub papieru dla przemysłu
spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, 42 usługi w zakresie projektowania opakowań, wzornictwo przemysłowe, usługi graﬁczne.
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(210)
(731)

471403
(220) 2017 05 09
KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Olsztyn
(540) koo tea

(531)

27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 24.17.08, 24.15.02,
24.15.13
(510), (511) 30 herbaty.
(210) 471405
(220) 2017 05 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ProSelect

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła,
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi,
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów
farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa
przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(210) 471407
(220) 2017 05 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) ProStik

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła,
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi,
napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów

61

farmaceutycznych, farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki
do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa
przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów
medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(210)
(731)

471429
(220) 2017 05 09
ADEXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawiszowice
(540) ADEXBUD tynki farby docieplenia

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 07.15.01, 07.15.22
(510), (511) 1 dodatki do cementu, betonu i zapraw, kleje
do płytek ceramicznych, kleje do styropianu i wełny mineralnej, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, pigmenty do farb, środki gruntujące
pod farby i lakiery stosowane w budownictwie na zewnątrz
i wewnątrz budynków, 19 tynki syntetyczne i mineralne,
środki gruntujące pod tynki, cement, mozaikowe masy tynkarskie, zaprawy budowlane, zaprawy klejowo-szpachlowe,
siatki zbrojące z włókna szklanego, płyty styropianowe, płyty
z wełny mineralnej.
(210) 471433
(220) 2017 05 10
(731) MESZKO MARCIN PIOTR, Toruń
(540) SILNI W CHOROBIE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne dla towarów: preparaty i artykuły medyczne, preparaty i artykuły higieniczne, produkty lecznicze, kosmetyki,
produkty i preparaty farmaceutyczne i sanitarne, urządzenia
do rehabilitacji medycznej, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, herbaty lecznicze, plastry, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych, ciśnieniomierze,
urządzenia do badania poziomu cukru, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, artykuły ortopedyczne i materiały do zszywania stosowane w chirurgii, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy żywnościowe, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, zioła lecznicze, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, waciki do celów medycznych, pieluchy
dla dorosłych i niemowląt, żywność dla diabetyków, żywność
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dietetyczna do celów leczniczych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do ﬁzjoterapii,
aparaty i instrumenty medyczne, meble i pościel do celów
medycznych, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty,
artykuły i urządzenia ortopedyczne oraz przyrządy ułatwiające poruszanie się, medyczne przyrządy diagnostyczne, urządzenia do rehabilitacji medycznej, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży wyżej wymienionych towarów
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie handlu wyżej wymienionymi towarami, usługi informacyjne dla konsumentów, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wskazanych
wyżej towarów, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców wyżej wymienionych towarów
i usług, udostępnienie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, publikowanie tekstów reklamowych w zakresie wyżej wymienionych towarów, sprzedaż
online wyżej wymienionych towarów, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów
wymienionych powyżej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych w zakresie wyżej wymienionych
towarów, 38 udostępnianie forów internetowych online,
zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów
[chatroomów] i forów internetowych, cyfrowa transmisja
danych za pośrednictwem Internetu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, zapewnianie
dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu,
przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web
Messaging), zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz
forów internetowych, usługi transmisji głosu, danych, dźwięku i obrazu, usługi transmisji multimedialnych, dostarczanie
i rozpowszechnianie informacji dotyczących wszystkich
wymienionych usług, usługi transmisji danych i wiadomości, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, internetowy serwis informacyjny, poczta elektroniczna, przydzielanie dostępu do baz danych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznego udostępniania
i przesyłania informacji o towarach: preparaty i artykuły medyczne, preparaty i artykuły higieniczne, produkty lecznicze,
kosmetyki, produkty i preparaty farmaceutyczne i sanitarne,
urządzenia do rehabilitacji medycznej, substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty lecznicze, plastry, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów medycznych,
ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu cukru, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, artykuły ortopedyczne i materiały do zszywania stosowane w chirurgii, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy żywnościowe, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, apteczki
pierwszej pomocy, wyposażone, waciki do celów medycznych, pieluchy dla dorosłych i niemowląt, żywność dla diabetyków, żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do ﬁzjoterapii, aparaty i instrumenty medyczne, meble
i pościel do celów medycznych, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, artykuły i urządzenia ortopedyczne oraz
przyrządy ułatwiające poruszanie się, medyczne przyrządy
diagnostyczne, urządzenia do rehabilitacji medycznej, przesyłanie informacji i obrazów związanych z wyżej wymienionymi towarami, 41 elektroniczna publikacja tekstów innych
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niż reklamowe, wydawanie tekstów innych niż reklamowe,
pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja materiałów
edukacyjnych, działalność edukacyjna dotycząca ochrony
zdrowia, medyczne usługi edukacyjne, szkolenie i nauczanie
w dziedzinie medycyny, zapewnianie szkoleniowych kursów
medycznych, 42 usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie testowania produktów, 44 udzielanie informacji w dziedzinie chorób za pośrednictwem Internetu, usługi
doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem
Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, medycyną, zdrowiem, opracowanie programów proﬁlaktycznych
ochrony zdrowia, organizowanie usług medycznych, usługi
medyczne, pomoc medyczna, usługi telemedyczne, porady
medyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi doradcze
dotyczące problemów medycznych, usługi informacyjne
w zakresie opieki medycznej, usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, usługi w zakresie wyszukiwania
informacji medycznych, udzielanie wiadomości i informacji
w dziedzinie medycyny, udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, doradztwo
medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków
inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób
niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, usługi
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie pielęgnacji i troski o zdrowie, opieki medycznej.
(210) 471441
(220) 2017 05 10
(731) SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski
(540) X POWER ENERGY DRINK

(531)

26.05.04, 26.03.04, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210) 471459
(220) 2017 05 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Formuła biozgodnych cząstek
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, emulsje, kremy, balsamy, toniki, płyny, mleczka,
żele, pianki, oliwki, peelingi, maseczki do twarzy i do ciała, serum do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia,
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycz-
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nych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze,
sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty lecznicze
do kąpieli.

hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych,
aukcji internetowych i agencji importowo-eksportowych
z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.

(210) 471466
(220) 2017 05 10
(731) SZYMANEK ŁUKASZ, Bielsko-Biała
(540) Doriminati

(210) 471509
(220) 2017 05 11
(731) SZOT MACIEJ, Kraków
(540) tytano
(510), (511) 39 usługi przewozu, usługi przewozu osób
i rzeczy transportem samochodowym, usługi przewozu
osób taksówkami osobowymi, taksówki osobowe, 45 usługi
ochroniarskie, ochrona osobista, ochrona obiektów i sprzętu,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, eskorta.

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 39 wynajem pojazdów samochodowych, 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi edukacyjne i instruktażowe.
(210) 471489
(220) 2017 05 11
(731) KOPCZYK WOJCIECH, Pszów
(540) Borex - Najlepszy Sport to Transport
(510), (511) 35 usługi agencji importowo- eksportowej, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, gadżety reklamowe), zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 39 usługi transportowe, transport
samochodowy, informacja o transporcie, dostarczanie towarów, paczek, logistyka transportu, magazynowanie, pośrednictwo w transporcie, przewóz samochodami ciężarowymi,
wypożyczalnia pojazdów.
(210) 471505
(220) 2017 05 11
(731) TURAJ ANNA, Tarnobrzeg
(540) ANTU

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, biżuteria na zamówienie, biżuteria fantazyjna, kamienie szlachetne, metale
szlachetne i ich imitacje, naszyjniki, broszki, pierścionki, obrączki ślubne, bransolety, łańcuszki jako biżuteria, przyrządy
do mierzenia czasu, zegarki, zegary, budziki, etui na zegarki,
części do zegarów i zegarków, paski i bransoletki do zegarków, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe,
wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, portmonetki, parasole i parasolki, laski, kijki marszowe
i trekkingowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki,
35 usługi sprzedaży następujących towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria osobista, biżuteria na zamówienie, biżuteria fantazyjna,
kamienie szlachetne, metale szlachetne i ich imitacje, naszyjniki, broszki, pierścionki, obrączki ślubne, bransolety, łańcuszki jako biżuteria, przyrządy do mierzenia czasu, zegarki, zegary, budziki, etui na zegarki, części do zegarów i zegarków,
paski i bransoletki do zegarków, skóra i imitacje skóry, skóry
zwierzęce, skóry surowe, wyroby rymarskie, bicze i ubrania
dla zwierząt, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, portmonetki, parasole
i parasolki, laski, kijki marszowe i trekkingowe, odzież, obuwie, nakrycia głowy, apaszki, usługi prowadzenia sklepów,

(210)
(731)

471511
(220) 2017 05 11
HBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) SHI HURTOWNIA INSTALACYJNA

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towarów jak: metalowe włazy i pokrywy
do włazów, rury metalowe, metalowe baseny kąpielowe,
kominki metalowe, kable metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe przewody instalacyjne, przewody
wodociągowe, klamry i zaciski metalowe, zbiorniki olejowe metalowe, separatory, reduktory i regulatory ciśnienia,
zawory do maszyn, dmuchawy, maszyny do ﬁltrowania,
kompresory, rozdrabniarki odpadów, instalacje odpylające,
pompy, w tym pompy do instalacji grzewczych, metalowe
zawory maszynowe do rur, urządzenia pomiarowe, regulacyjne, sygnalizacyjne, kontrolne, sterujące i układy automatyki przemysłowej dla potrzeb instalacji sanitarnych, mierniki
i wskaźniki ciśnieniowe, instrumenty pomiarowe, wskaźniki
poziomu wody, wskaźniki temperatury, zawory wzmacniające, komory dekompresyjne, baterie słoneczne, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
rękawice do ochrony przed ogniem i ochrony przed wypadkami, kombinezony do ochrony przed ogniem i wypadkami,
obuwie zabezpieczające przed ogniem i wypadkami, kaski
ochronne, maski ochronne, ﬁltry do masek, okulary ochronne, armatura do instalacji wodnych i gazowych, armatura
do pieców, bojlery, aparatura i instalacje chłodnicze, zasobniki i wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, części do instalacji sanitarnych, ﬁltry powietrza do klimatyzacji,
grzejniki, elementy grzejne i rury do nich, kanały kominowe
z osprzętem, instalacje klimatyzacyjne, kotły grzewcze i rury
do kotłów grzewczych, nawilżacze, aparatura i urządzenia
do oczyszczania powietrza, aparatura do oczyszczania oleju
i gazu, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe i gazowe,
instalacje do ogrzewania wody, osprzęt do palników gazowych, osprzęt do wanien, paleniska i ruszty paleniskowe,
kominki domowe, piece, płyty grzejne, podgrzewacze powietrza, pompy cieplne, zasobniki ciepłej wody, armatura sanitarna, nagrzewnice, palniki, urządzenia i aparaty do uzdatniania wody, zbiorniki ciśnieniowe wody, zasobniki ciepła,
ceramika sanitarna, w tym: wanny, brodziki, kabiny natryskowe, baterie, zlewozmywaki, syfony, umywalki, sedesy, urządzenia do oczyszczania ścieków, przydomowe oczyszczalnie
ścieków, odwodnienia, komory chłodnicze, materiały, taśmy,
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tkaniny i zaprawy izolacyjne, złączki i zbrojenia do rur niemetalowe, materiały przeciw stratom ciepła w kotłach, materiały uszczelniające, ciepłochronne, mocujące, wodoszczelne, uszczelki, osłony niemetalowe do rur, izolacyjne włókna
z tworzyw sztucznych, niemetalowe materiały i konstrukcje
budowlane, rury niemetalowe, kształtki kamionkowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, studzienki kanalizacyjne niemetalowe, niemetalowe przewody kominowe i wentylacyjne, rynny niemetalowe, zbiorniki niemetalowe, murowane
i nie murowane, niemetalowe baseny kąpielowe, niemetalowe przewody ciśnieniowe, niemetalowe obudowy i nasady
kominkowe, zawory z tworzyw sztucznych do przewodów
drenażowych, kraty kominkowe, zaciski z tworzyw sztucznych do rur i kabli, zawiasy niemetalowe, zawory niemetalowe i zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, zbiorniki
niemetalowe i niemurowane.

informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi marketingowe, rozpowszechnianie ogłoszeń, rozpowszechnianie reklam, 41 organizowanie
i prowadzenie kursów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie konkursów, 42 usługi projektowe
i badawcze w zakresie budownictwa dla celów budownictwa ogólnego, przemysłowego, spożywczego i rolniczego,
opracowywanie projektów technicznych w zakresie płyt
warstwowych i ich zastosowań, doradztwo budowlane, doradztwo techniczne w zakresie budownictwa z użyciem płyt
warstwowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii,
usługi inżynierskie, usługi badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów
technicznych.

(210)
(731)

(210)
(731)

471514
(220) 2017 05 11
POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW PŁYT
WARSTWOWYCH, Poznań
(540) POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW PŁYT
WARSTWOWYCH PAMA

(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 07.15.05, 07.15.20,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 płyty warstwowe, elementy budowlane
metalowe, konstrukcje budowlane metalowe, budowlane
materiały metalowe, budowlane materiały pokrywane metalem, metalowe okładziny i osłony, części i wyposażenie
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 35 promocja
płyt warstwowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich płyt
warstwowych, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży tych towarów oraz kupować te towary z katalogu tych
towarów wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub
używając środków telekomunikacji, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich płyt warstwowych, pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w małych sklepach,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich płyt warstwowych, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
w dużych sklepach wielobranżowych lub supermarketach,
informacja o działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo
handlowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów: ulotek, prospektów, druków i próbek, dystrybucja materiałów
reklamowych: próbek, druków, prospektów i broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, konsultacje w zakresie płyt warstwowych,
sondaże opinii, badania rynku, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pokazy towarów, udostępnianie

471536
(220) 2017 05 11
CHEM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) chem cosmetics CHEM INTERNATIONAL GROUP

(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
takich jak: aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty, balsamy inne niż do celów medycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, bazy i aromaty do perfum, błyszczyki do ust, kosmetyki, kosmetyki i preparaty
do odchudzania, kosmetyki przeciwzmarszczkowe, kosmetyki i preparaty samoopalające, kosmetyki do brwi, kosmetyki
upiększające, kosmetyki, w tym kremy wybielające do skóry,
kosmetyki i preparaty do ochrony przed słońcem, kosmetyki i preparaty odmładzające i złuszczające, kosmetyczne
maseczki do skóry wokół oczu, kosmetyczne serum do twarzy, kremy, lotiony i inne kosmetyki do twarzy, kremy i żele
kosmetyczne, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne,
mydła kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, oleje i olejki
do celów kosmetycznych i perfumeryjnych, ołówki i kredki
kosmetyczne, perfumy, pomadki do ust, płyny kosmetyczne,
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty
i kosmetyki do demakijażu, preparaty i kosmetyki do makijażu, w szczególności tusze do rzęs, pudry, pianki i pudry
kosmetyczne, pomady do celów kosmetycznych, szampony,
środki do usuwania lakierów do paznokci, talk kosmetyczny,
wata i waciki do celów kosmetycznych, pozwalających nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie,
sprzedaż oﬄine detaliczna lub hurtowa polegająca na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich powyższych towarów oraz
sprzedaż online, prowadzenie sklepów internetowych polegające na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich wyżej wskazanych towarów, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary poprzez środki telekomunikacji lub
przez Internet, administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
badania rynkowe, dekoracja wystaw sklepowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
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pokazy towarów, promocja sprzedaży, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, usługi pośrednictwa w handlu, wyceny handlowe, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych.
(210) 471537
(220) 2017 05 11
(731) KRYS HENRYK, Bartoszyce
(540) Pierwsze Indywidualne Konto EMERYTALNOPOŻYCZKOWE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi ﬁnansowe.
(210)
(731)

471545
(220) 2017 05 12
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) HELLENA ORANŻADA
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(540) OVERKILL

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane
w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycznych,
materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych.
(210) 471628
(220) 2017 05 13
(731) ŻUROMSKA ANGELIKA BEAUTY PLANET, Szczecin
(540) INVICTUS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.04, 26.11.07, 02.09.12, 23.03.01
(510), (511) 9 laser diodowy, laser do celów innych niż medyczne, 44 zabiegi laserowe, laserowe usuwanie owłosienia.
(210)
(731)
(531) 19.08.07, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

471571
(220) 2017 05 12
AQUATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów
(540) A AQUATOR

(531)

02.01.08, 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 32 naturalna woda źródlana gazowana
i niegazowana.
(210)
(731)

471601
(220) 2017 05 12
WYPCHŁO PRZEMYSŁAW FIRMA USŁUGOWOHANDLOWA, Szczecin

471630
(220) 2017 05 13
GREGORCZUK KRZYSZTOF FRESH MIND SOLUTIONS,
Sepno
(540) NaBUDOWIE24

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia działalności reklamowej,
reklama osób trzecich, informacja handlowa, usługi reklamowe, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy
promocyjne, usługi informacyjne dla konsumentów, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów
detalicznych, doradztwo biznesowe, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyceny handlowe, kosztorysowanie,
37 usługi doradztwa budowlanego, (w tym w szczególności
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony Internetowej), 42 doradztwo specjalistyczne w sprawach budownictwa, urbanistyki, architektury,
projektowania wnętrz, usługi w zakresie informacji i porad
w dziedzinie budownictwa, usługi projektowe, sporządzanie projektów technicznych, sporządzanie projektów koncepcyjnych, projektowanie budynków, elewacji oraz wnętrz,
badania i ekspertyzy techniczne, wykonywanie obliczeń
technicznych.
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(210) 471729
(220) 2017 05 15
(731) ŻAKOWSKI MACIEJ, Warszawa
(540) PONIATOWSKI
(510), (511) 9 ﬁlmy kinematograﬁczne naświetlone, ﬁlmy
animowane i rysunkowe, aparaty kinematograﬁczne audiowizualne, dyski kompaktowe (audio-wideo), CD-ROMy, dyski
optyczne i magnetyczne, ekrany projekcyjne, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, urządzenia do montażu ﬁlmów
kinematograﬁcznych, taśmy wideo, taśmy do rejestracji
dźwięku, urządzenia projekcyjne, 16 albumy, atlasy, czasopisma, gazety, publikacje drukowane, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, książki, prospekty, wydruki graﬁczne, 41 usługi
studiów ﬁlmowych i studiów nagrań, wypożyczanie ﬁlmów
kinowych, fotoreportaże, nagrywanie ﬁlmów na taśmach wideo, produkcja ﬁlmów innych niż ﬁlmy reklamowe, produkcja
mikroﬁlmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu kinematograﬁcznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub
do studiów telewizyjnych, wypożyczanie sprzętów studio,
usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, usługi związane z organizowaniem imprez karaoke, informacja
o imprezach rozrywkowych, usługi muzyczne i producenckie usługi muzyczne, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
usługi prezenterów muzyki, organizowanie konkursów
rozrywkowych i konkursów piękności, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek,
publikacje on-line książek i periodyków, organizowanie loterii, prowadzenie lunaparków, parków rozrywki, nocnych
klubów, organizowanie i prowadzenie koncertów, spektakli,
balów i przyjęć, organizowanie wystaw z dziedziny kultury,
produkcja rozrywkowych programów radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, spektakli i widowisk, usługi reporterskie.
(210)
(731)

471731
(220) 2017 05 15
BUKSOWICZ HUBERT JABŁONOWO DYSTRYBUCJA,
Jabłonowo
(540) BROWAR MIEJSKI T Tarczyn

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe.
(210)
(731)

471747
(220) 2017 05 16
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk
Mazowiecki
(540) MetaFolik
(510), (511) 1 substancje chemiczne do stosowania w przemyśle, 5 substancje farmaceutyczne, suplementy diety dla
ludzi, preparaty farmaceutyczne.
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(210)
(731)

471748
(220) 2017 05 16
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk
Mazowiecki
(540) MethaFolik
(510), (511) 1 substancje chemiczne do stosowania w przemyśle, 5 substancje farmaceutyczne, suplementy diety dla
ludzi, preparaty farmaceutyczne.
(210)
(731)

471749
(220) 2017 05 16
GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk
Mazowiecki
(540) MethyloFolik
(510), (511) 1 substancje chemiczne do stosowania w przemyśle, 5 substancje farmaceutyczne, suplementy diety dla
ludzi, preparaty farmaceutyczne.
(210) 471753
(220) 2017 05 16
(731) BEYER MAGDALENA YDE, Warszawa
(540) fridge kosmetyki świeże prosto z lodówki
(510), (511) 3 antyperspiranty, kosmetyki do brwi, ołówki
do brwi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
dezodoranty do użytku osobistego, mydła dezodoryzujące,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, maseczki
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyków, kredki do oczu, kremy kosmetyczne, kremy
wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do paznokci, preparaty do makijażu, mascary, maści do celów kosmetycznych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, olejek migdałowy, preparaty do mycia, mydła, mydła
lecznicze, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła
przeciwpotowe do stóp, mydła toaletowe, mydła zapachowe, olejek lawendowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania
się, pasty, proszki, płyny do zębów, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, paznokcie sztuczne, produkty perfumeryjne, perfumy, ekstrakty
do produkcji perfum kwiatowych, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej nie do celów leczniczych, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, przybory toaletowe, puder do makijażu,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony,
sztuczne rzęsy, talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, neutralizatory do trwałej ondulacji, środki do pielęgnacji ust
nie do celów leczniczych, waciki, lakiery do włosów, woda
utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, zmywacze do paznokci, 5 balsamiczne preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole
do kąpieli leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty
medyczne na porost włosów, 44 usługi aromaterapii, usługi
ﬁzjoterapii, usługi ﬁzykoterapii, usługi salonów fryzjerskich,
usługi manicure, usługi masażu, usługi salonów piękności.
(210)
(731)

471781
(220) 2017 05 17
BEBEKITTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) BEBEKITTO
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 rowery, rowery dziecięce, trycykle, wózki,
wózki inwalidzkie, wózki dziecięce, części i akcesoria do wózków zawarte w tej klasie.
(210)
(731)

471785
(220) 2017 05 17
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot
(540) Bałtycki Port Nowych Technologii

(531) 26.01.05, 26.01.12, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, obsługa administracyjna
ﬁrm na zlecenie, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi ﬁnansowania, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomością, wynajem powierzchni biurowej, 41 doradztwo
zawodowe.
(210)
(731)

471786
(220) 2017 05 17
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot
(540) Gdański Park Naukowo Technologiczny

(531) 26.01.05, 26.01.12, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, obsługa administracyjna
ﬁrm na zlecenie, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania że sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi ﬁnansowania, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem biur
coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie
nieruchomością, 41 doradztwo zawodowe.
(210) 471787
(220) 2017 05 17
(731) GŁÓWKA MAŁGORZATA BMG FINANCE, Warszawa
(540) MAAM
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.05
(510), (511) 25 odzież codzienna.

(210)
(731)

471788
(220) 2017 05 17
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot
(540) POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

(531) 26.01.05, 26.01.12, 26.11.03, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, obsługa administracyjna ﬁrm na zlecenie, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi ﬁnansowania
, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem
biur coworkingu, wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomością, 41 doradztwo zawodowe.

(210) 471789
(220) 2017 05 17
(731) MALCHER STANISŁAW STAMAL, Pruszcz Gdański
(540) Dzieciak w szkole

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 26.13.01, 29.01.12
(510), (511) 16 cyrkle, długopisy kolorowe, kreda szkolna,
kredki świecowe, krepina, ołówki, papier do kaligraﬁi, papier
rysunkowy, pastele [kredki], pastele olejne, pisaki kolorowe,
pudełka z farbami [artykuły szkolne], wkłady atramentowe,
arkusze papieru [artykuły papiernicze], artykuły biurowe,
artykuły do korektorowania i ścierania, artykuły papiernicze
do pisania, atrament, biurowe artykuły papiernicze, bloczki
karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], bloczki notatnikowe, bloki [artykuły papiernicze], ekierki, kredki ołówkowe, markery, pisaki, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], obwoluty na dokumenty, przybory szkolne [artykuły
piśmienne], segregatory biurowe, skoroszyty i segregatory,
szkolne zeszyty, teczki na dokumenty, temperówki, temperówki do ołówków, mechaniczne, zeszyty do kaligraﬁi, zeszyty do pisania, zszywacze, klej biurowy, taśma klejąca, folia,
papier, papier samoprzylepny, pióra i długopisy, piórniki,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], nakładki na ołówki, przyrządy do pisania, uchwyty [nakładki] do przyborów
do pisania, wieczne pióra.

68
(210)
(731)

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
471790
(220) 2017 05 17
DUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540)

(531)

02.05.01, 02.05.30, 26.01.06, 26.01.14, 26.01.16, 19.07.25,
01.15.15, 29.01.13
(510), (511) 3 aerozole do gardła, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy kosmetyczne, chusteczki kosmetyczne, olejki eteryczne, ekstrakty ziołowe kosmetyczne,
gaziki kosmetyczne, kosmetyczne środki nawilżające, kremy
na odparzenia, kremy pielęgnacyjne, ochronne i odżywcze,
olejki eteryczne, płyny do aromaterapii, płyny pielęgnacyjne i oczyszczające, pojemniki z substancjami zapachowymi,
preparaty aromaterapeutyczne, preparaty do czyszczenia
nosa, sole do kąpieli, wazelina kosmetyczna, woda utleniona,
wody zapachowe, zapachy, zasypki do ciała, żele do użytku
kosmetycznego, zioła do kąpieli, 5 sole do celów medycznych, sól ﬁzjologiczna, sole wód mineralnych, sole do kąpieli
mineralnych, środki do płukania nosa, środki udrażniające
przewody nosowe, krople i spraye do nosa do użytku leczniczego, preparaty farmaceutyczne do leczenia alergicznego nieżytu nosa, preparaty do czyszczenia nosa do celów
medycznych, maści i krople lecznicze, środki nawilżające
do celów medycznych, żele lecznicze, substancje i preparaty
do inhalacji, 10 aspiratory do nosa, urządzenia do łagodzenia
trudności z oddychaniem, urządzenia do odciągania nadmiaru wydzieliny z nosa, inhalatory do celów medycznych,
nebulizatory.
(210) 471835
(220) 2017 05 17
(731) KURTYKA MAGDALENA FIRE, Czarnochowice
(540) dzikaknieja.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.15, 03.04.14
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi
handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie ar-
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tykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony
słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów
ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
rymarskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurto-
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wej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, dodatkowo: usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów myśliwskich, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułów myśliwskich, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów outdoorowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów outdoorowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie Fotopułapek (kamer leśnych), usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie Fotopułapek (kamer leśnych),
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów survivalowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów survivalowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
do monitorowania, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułów do monitorowania, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie strzelectwa sportowego, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie strzelectwa sportowego, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów wędkarskich, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów wędkarskich.
(210)
(731)

471856
(220) 2017 05 18
UNIVERSAL MCCANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BANK PEŁNE KONTO

(531) 26.01.18, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych,
programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji ﬁnansowych, karty bankowe, karty kredytowe, karty
płatnicze, karty bankomatowe, karty debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, magnetycznie kodowane
karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych (karty
inteligentne), 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi doradcze w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie badania rynku
i prognoz ekonomicznych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi w zakresie sporządzania
analiz rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego, analizy
kosztów, ekspertyzy opłacalności, prognozy ekonomiczne,
przetwarzanie informacji statystycznych, sporządzanie wy-
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ciągów z kont, promocja sprzedaży wykonywana na rzecz
osób trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych
oraz ofert reklamowych, informacja, doradztwo i konsulting
w zakresie działalności gospodarczej oraz doboru metod
i technik reklamowania, doradztwo podatkowe (rachunkowość), księgowość i rachunkowość, usługi w zakresie obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych
świadczone na rzecz osób trzecich, archiwizacja dokumentów, doradztwo i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów, informacja o ww. usługach, 36 usługi bankowe,
usługi ﬁnansowe, usługi bankowe i ﬁnansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii teleinformatycznych,
działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny ﬁnansowej,
pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia
rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie
elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa
ﬁnansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych
i komputerowych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych,
usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek
i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania
akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi
oraz prowadzenia obsługi ﬁnansowej obrotów za granicą
dokonywania terminowych operacji ﬁnansowych, usługi
bankowe i ﬁnansowe przy użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym, usługi
w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi
płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie
i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa
kart pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych
kart płatniczych, ściąganie należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków ﬁnansowych, pieniędzy, w tym
drogą telekomunikacyjną usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków ﬁnansowych/pieniężnych i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach ﬁnansowych, informacje
ﬁnansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje
walutowe, informacje w sprawach ubezpieczenia, wymiana
pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz ﬁnansowych,
zarządzanie portfelem instrumentów ﬁnansowych, analiza
ﬁnansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach.
(210)
(731)

471861
(220) 2017 05 18
ORIONTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mazańcowice
(540) ORIONTEC Odpowiedzialne uzdatnianie wody
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(531) 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty chemiczne do uzdatniania wody,
11 instalacje, aparatura, urządzenia do uzdatniania wody,
40 usługi związane z uzdatnianiem wody.
(210)
(731)

471883
(220) 2017 05 19
KOI STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TARAPATY
(510), (511) 9 ﬁlmy, programy telewizyjne, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i ﬁlmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy ﬁlmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu ﬁlmowego w formie
analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje
mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, kalkulatory,
magnesy dekoracyjne, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi produkcji
audycji i ﬁlmów reklamowych dla radia, telewizji, ﬁlmu. Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów i wystaw, usługi
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży: odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych
i biurowych, książek, czasopism, gazet, katalogów, plakatów,
albumów, podręczników, fotograﬁi, kalendarzy, materiałów
dla artystów i do rysowania, materiałów szkolnych i dydaktycznych, kosmetyków, chemii gospodarczej, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, w tym
za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy), plecaków,
toreb, walizek, toreb podróżnych, portfeli oraz innych artykułów służących do przenoszenia, wyrobów skórzanych, galanterii skórzanej, parasoli, parasolek, etui na klucze, wizytowników, zegarków, biżuterii, breloczków, uchwytów i taśmy
z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi, znaczków z logo, artykułów sportowych i gimnastycznych, zabawek, w tym: konstrukcji dmuchanych i balonów, baloników,
latawców, banerów, ﬂag, chorągiewek, piłek, trąbek, maskotek, kart do gier, ﬁgurek zabawkowych do kolekcjonowania,
samochodowych osłon przeciwsłonecznych, ozdób świątecznych, kalkulatorów, urządzeń do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, odtwarzaczy płyt kompaktowych
i kaset, głośników, słuchawek, ładowarek, radioodbiorników, radiów samochodowych, ładowarek samochodowych
do urządzeń telefonicznych, nawigacyjnych, akcesoriów
do nawigacji samochodowej, akcesoriów do komputerów, nośników pamięci, nośników danych, piór świetlnych,
urządzeń do pisania po ekranie, podkładek pod myszy, gier
komputerowych, akcesoriów do telefonów komórkowych,
pokrowców na telefony, aparatów fotograﬁcznych i akcesoriów do aparatów fotograﬁcznych, elektronicznych urządzeń do tłumaczeń językowych, elektronicznych urządzeń
ze słownikiem, przyborów oraz pojemników kuchennych
i gospodarstwa domowego, zastawy stołowej, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych, akcesoriów dla
zwierząt, wód perfumowanych i perfum, świec zapachowych, napojów bezalkoholowych, soków, wody mineralnej,
żywności, w tym słodyczy, usługi prowadzenia sprzedaży wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, 41 usługi rozrywki i nauczania:
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja ﬁlmów dokumentalnych i fabularnych,
reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udzia-
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łem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych
usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line,
w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji
o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi dostarczania muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez Internet, organizacji i produkcji nagrań ﬁlmowych,
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie
elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i ﬁlmowej, dystrybucja ﬁlmów.
(210)
(731)

471884
(220) 2017 05 19
DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) your time is green
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kosmetyki
dla zwierząt, płyny do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szampony,
suche szampony, szampony dla zwierząt domowych, farby do włosów, kosmetyki upiększające, szminki, pomadki
do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki [kredki]
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne 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 przeciwpotowe, perfumy, środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje eteryczne,
woda kolońska, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów
medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do ust,
farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, wosk do depilacji, detergenty inne niż używane
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 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 przymocowywania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralniczych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci,
sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci, sztuczne
paznokcie, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych,
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 perfumeryjnych,
ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty do prania,
preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do ce-
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lów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze]
do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów
medycznych, 5 preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów,
lecznicze: balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy, mydła lecznicze.
(210) 471885
(220) 2017 05 19
(731) SZUDY STANISŁAW, Rościno
(540) BRACTWO MOTOCYKLOWE ŻELAZNY
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nościowe, metalowe patery (grawerowane), metalowe tabliczki (grawerowane), metalowe dyplomy (grawerowane),
dyplomy papierowe, trofea z kamienia i marmuru, medale
sportowe i okolicznościowe z tworzyw sztucznych, puchary sportowe z tworzyw sztucznych, ﬁgurki, statuetki z masy
gipsowej, dyplomy z tworzywa sztucznego (grawerowane),
odlewane ﬁgurki z tworzywa sztucznego, etui na dyplomy
i medale z tworzyw sztucznych, etui na dyplomy i medale
z drewna, gadżety reklamowe z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, gadżety reklamowe drewniane
nie zawarte w innych klasach, trofea szklane - drobne wyroby
stosowane jako upominki: trofea i nagrody szklane zdobione
różnymi technikami i nieozdobione, puchary, trofea i ﬁgurki ceramiczne, puchary szklane i kryształowe, trofea szklane
i kryształowe, medale sportowe i okolicznościowe wykonane
ze szła i kryształu, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, świadczone
przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów
przesyłanych pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy,
40 grawerowanie pater, tabliczek, dyplomów i innych wyrobów i upominków.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.16, 26.04.18, 18.01.05
(510), (511) 39 agenci zajmujący się organizowaniem podróży, doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, eskortowanie podróżnych, koordynowanie planów podróży dla
osób prywatnych i grup, oprowadzanie wycieczek, organizacja i rezerwacja podróży.
(210)
(731)

471889
(220) 2017 05 19
TRYUMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola
(540) T TRYUMF

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 6 trofea medalowe, metalowe puchary sportowe, metalowe medale sportowe i okolicznościowe, metalowe patery (grawerowane), metalowe tabliczki (grawerowane), metalowe dyplomy (grawerowane), 16 dyplomy
papierowe, 19 trofea z kamienia i marmuru, 20 medale
sportowe i okolicznościowe z tworzyw sztucznych, puchary
sportowe z tworzyw sztucznych, ﬁgurki, statuetki, z masy
gipsowej, dyplomy z tworzywa sztucznego (grawerowane),
odlewane ﬁgurki z tworzywa sztucznego, etui na dyplomy
i medale z tworzyw sztucznych, etui na dyplomy i medale
z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, gadżety
reklamowe drewniane nie zawarte w innych klasach, 21 trofea szklane - drobne wyroby stosowane jako upominki: trofea
i nagrody szklane zdobione różnymi technikami i nieozdobione, puchary, trofea i ﬁgurki ceramiczne, puchary szklane
i kryształowe, trofea szklane i kryształowe, medale sportowe
i okolicznościowe wykonane ze szkła i kryształu, 35 usługi polegające na wyselekcjonowaniu, z myślą o osobach
trzecich, produktów takich jak: trofea metalowe, metalowe
puchary sportowe, metalowe medale sportowe i okolicz-

471904
(220) 2017 05 19
MEGAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) O3 OZON

(531) 27.05.01, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz
za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line)
oraz sprzedaż wysyłkowa i katalogowa: materiałów budowlanych metalowych i niemetalowych, stolarki drzwiowej
i okiennej, okuć budowlanych, bram i ogrodzeń oraz materiałów do wykończenia wnętrz, usługi w zakresie składu
budowlanego, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji
handlowej w zakresie budownictwa, również poprzez sieć
internetową, prezentacja oferty handlowej oraz usługowej
w zakresie budownictwa, również za pośrednictwem Internetu, 36 usługi w zakresie: zarządzania i administrowania
nieruchomościami i majątkiem nieruchomym, oszacowania
i wyceny majątku nieruchomego, pośrednictwa w zakresie
majątku nieruchomego, wynajmowania mieszkań, lokali
usługowych i pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie
agencji nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności w zakresie
lokali mieszkalnych, biurowych, usługowych, miejsc parkingowych, pomieszczeń magazynowych, garaży i komórek
lokatorskich, 37 usługi: budowlane zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego, biurowego i przemysłowego,
rozbiórki budynków, konserwacji sieci i instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, usługi izolacyjne
i blacharskie, Instalowanie urządzeń oraz linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, urządzeń oraz instalacji
elektrycznych, telekomunikacyjnych, internetowych, radiowo-telewizyjnych, alarmowych, w tym antywłamaniowych,
przeciwpożarowych, kontroli dostępu, detekcji gazów, monitoringu wizyjnego, domofonowych, automatyki kontrolno-
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pomiarowej i komputerowych, Instalowanie urządzeń oraz
sieci przyłączy instalacji wodociągowej, wodno-kanalizacyjnej i gazu, Instalowanie urządzeń oraz instalacji wewnętrznej
wodno-kanalizacyjnej, w tym hydroforowej, przeciwpożarowej, w tym hydrantowej, tryskaczowej, wewnętrznej centralnego ogrzewania, grzewczej, odnawialnych źródeł energii,
wewnętrznej gazu, Instalowanie urządzeń oraz instalacji
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, w tym instalacji
bytowej i oddymiania, usługi w zakresie naprawy i konserwacji budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych,
usługi izolacji i uszczelniania budynków, usługi instalowania
i naprawy wind, usługi w zakresie przygotowania placu pod
budowę, zwłaszcza osuszania i drenażu gruntów, usuwania
humusu, przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy i wycinania i karczowania drzew, usługi w zakresie czyszczenia budynków od zewnątrz, usługi w zakresie
czyszczenia budynków od wewnątrz, odśnieżanie, usługi
w zakresie montażu rusztowań, wynajmu sprzętu i maszyn
budowlanych, w tym także koparek, buldożerów, żurawi,
usługi montażu wind towarowych, usługi informacji, doradztwa i nadzoru budowlanego, 39 usługi w zakresie wynajmowania miejsc parkingowych, garaży, magazynów, 42 usługi
projektowania wnętrz budynków i wnętrz komercyjnych, dekoracji wnętrz, usługi nadzoru i inspekcji technicznej, usługi
projektowania urbanistycznego w zakresie budynków i budowli, nieruchomości mieszkalnych, nieruchomości użyteczności publicznej, usługi projektowania i planowania przestrzeni użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.
(210) 471924
(220) 2017 05 22
(731) JAROSZEWSKI SYLWESTER SPEEDCUBE, Michalczowa
(540) Speed Cube.pl

(531) 26.04.03, 21.01.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z grami, zabawkami i akcesoriami do zabawy,
w szczególności układankami w formie kostek, naklejkami,
koszulkami z nadrukiem, smarami do smarowania złączeń,
futerałami na akcesoria do gier.
(210)
(731)

471947
(220) 2017 05 22
TRANSKAP INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TRANSKAP

(531) 27.05.01, 18.04.02, 29.01.04
(510), (511) 39 dostarczanie ładunków drogą lądową, dostawa przesyłek, dostawa towarów, dostawa paczek drogą
lądową, dostawa drogą lądową, dzierżawa samochodów
ciężarowych, fracht, fracht [przewóz towarów], frachtowe
(pośrednictwo -), ładowanie ciężarówek, ładowanie i wyładowanie pojazdów, logistyka transportu, nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), odbieranie paczek drogą lądową, odbieranie ładunku, odbieranie i dostarczanie paczek
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i towarów, odbiór, transport i dostawa towarów, odbiór i dostawa wyrobów tekstylnych, odbieranie, transport i dostawa
towarów, dokumentów, paczek i listów, odbieranie towarów,
organizacja dostarczania towarów, organizacja transportu
drogą lądową, morską i powietrzną, organizacja wynajmu
pojazdów, organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską, powietrzną, organizowanie
przewozu pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną
i koleją, organizowanie transportu, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, organizowanie
transportu ładunków, organizowanie transportu towarów,
organizowanie transportu lądowego paczek, organizowanie
wynajmu pojazdów, organizowanie wynajmu samochodów,
organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, organizowanie wypożyczania pojazdów, organizowanie wysyłki towarów, planowanie tras [usługi nawigacyjne], pojazdy
(wypożyczanie -), pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, pośrednictwo frachtowe, przesyłki (dostarczanie -),
przewóz ładunków, rezerwacja samochodów do wynajęcia,
rezerwacja miejsc na transport pojazdami silnikowymi, rozładunek towarów i bagażu, rozładunek towarów, składowanie
i dostarczanie towarów, składowanie towarów, składowanie
towarów przed i po transporcie, składowanie towarów w magazynach, składowanie towarów w transporcie, spedycja,
spedycja ładunków, śledzenie pojazdów pasażerskich za pomocą komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy użyciu komputera lub
systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], pasażerskich za pomocą komputera lub systemów
globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ładunków przy
użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja o transporcie], śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o transporcie], skomputeryzowane usługi
informacyjne w zakresie transportu, skomputeryzowane planowanie związane z transportem, spedycja towarów drogą
lądową, spedycja towarów, spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, strzeżony transport ciężarówkami, strzeżony
transport przedmiotów wartościowych, strzeżony transport
przedmiotów wartościowych i pieniędzy ciężarówką, strzeżony transport towarów, świadczenie skomputeryzowanych
usług doradztwa dotyczących transportu, świadczenie usług
magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, transport, transport chłodniczy towarów mrożonych, transport chłodniczy towarów zimnych, transport
ciężkiego oleju opałowego, transport cysternami, transport
dokumentów, transport drogą kurierską, transport drogowy, transport drogowy farmaceutyków, transport drogowy
ładunków, transport drogowy tekstyliów, transport dzieł
sztuki, transport i dostawy towarów, transport i przechowywanie odpadów, transport i składowanie, transport i składowanie towarów, transport kontenerów, transport kosmetyków, transport książek, transport kwiatów, transport lądowy,
transport ładunków, transport materiałów budowlanych,
transport mebli, transport mebli ciężarówkami na rzecz osób
trzecich, transport odpadów, transport odpadów medycznych i odpadów specjalnych, transport odpadów skażonych,
transport paczek, transport pojemników do przewozu ładunków ciężarówką, udostępnianie pojazdów do wynajmu,
udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego,
udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, usługi agencji spedycyjnej, usługi agencji spedycyjnych, usługi
agencji spedycji towarów, usługi agencji frachtowych, usługi frachtów, przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe,
usługi frachtu lądowego, usługi magazynowe, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie w za-
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kresie transportowania ładunków, usługi prowadzenia pojazdów, usługi przewozu ładunków, usługi przewozu paczek,
usługi spedycji ładunku drogą lądową, usługi spedycji, usługi
składowania, usługi składów w zakresie przechowywania pojazdów, usługi rozładunku towarów usługi rozładunku, usługi rozładowywania i przepakowywania, usługi spedycyjne,
usługi transportowe, usługi transportowe i dostawa drogą
powietrzną, lądową koleją i drogą morską, usługi transportu
drogowego, usługi transportu drogowego ładunków, usługi
transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie
organizowania transportu, usługi w zakresie organizowania
transportu drogowego, usługi w zakresie transportu towarów, usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi wynajmu
lądowych pojazdów silnikowych, usługi wynajmu pojazdów
samochodowych, usługi wynajmu pojazdów silnikowych,
usługi wynajmu pojemników transportowych, usługi wynajmu przyczep drogowych, usługi wynajmu samochodów,
usługi wypożyczania lądowych pojazdów silnikowych, wynajem ciężarówek i przyczep, wynajem pojazdów, wynajem
pojazdów ciężarowych, wynajem pojazdów silnikowych,
wynajem pojazdów transportowych na umowę, wynajem
pojazdów transportowych, wynajem pojazdów użytkowych, wynajem pojazdów z kierowcą, wynajem przestrzeni
magazynowej, wynajem przestrzeni garażowej, wynajem
przyczep, wynajem samochodów, wynajem samochodów
ciężarowych, wynajem segmentów magazynowych, wypożyczanie ciężarówek i pojazdów, wypożyczanie ciężarówek,
wynajmowanie transportu drogowego, wynajmowanie silnikowych pojazdów drogowych, wynajmowanie silnikowych
pojazdów lądowych, wypożyczanie i wynajem pojazdów,
wypożyczanie pojazdów silnikowych, wypożyczanie pojazdów silnikowych na umowę, wypożyczanie przyczep drogowych, wypożyczanie przyczep samochodowych, wypożyczanie przyczep, wypożyczanie samochodów, załadunek
frachtu, wysyłka towarów.
(210)
(731)

472068
(220) 2017 05 24
ALEXANDER NUT GROUP HOLDING GMBH,
Hannover, DE
(540) Po godzinach
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytworzone w procesie tłoczenia, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
paluszki ziemniaczane, rodzynki, orzechy laskowe, orzechy ziemne, orzechy nerkowca, pistacje i migdały, suszone,
prażone, pieczone, solone 1/ lub przyprawione, przekąski
na bazie orzechów, orzechy prażone, orzechy preparowane, orzechy z przyprawami, orzechy w polewie, mieszanki
orzechów (do chrupania), suszone owoce, przekąski na bazie
owoców, 30 przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski
na bazie pszenicy, przekąski kukurydziane, krakersy solone,
słone paluszki, słone precle, przekąski w formie precli, orzechy w polewie.
(210)
(731)

472075
(220) 2017 05 24
NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) NAPIFERYN BIOTECH
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(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 substancje, materiały i preparaty chemiczne
oraz surowce naturalne, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, białko, białka
spożywcze jako surowce, białka spożywcze do konsumpcji
przez człowieka [materiał surowy], albumina [zwierzęca lub
roślinna, surowy materiał], proteiny dla przemysłu spożywczego, enzymy do żywności lub napojów, chemiczne dodatki do żywności, składniki i materiały chemiczne do celów
naukowych.
(210)
(731)

472083
(220) 2017 05 24
DROŻDŻOWSKI PIOTR BIURO TECHNICZNE,
Łysakówek
(540) BT

(531) 26.03.03, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 usługi architektoniczne i inżynieryjne, usługi
doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, usługi doradztwa technologicznego, usługi doradztwa technologicznego
w zakresie analiz budowy maszyn, usługi inżynieryjne, usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania maszyn, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie
projektowania wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, usługi
w zakresie rysunku technicznego, inżynieria techniczna,
badania inżynieryjne, doradztwo techniczne, doradztwo
techniczne w zakresie produkcji, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, opracowywanie maszyn przemysłowych, opracowywanie nowych produktów, opracowywanie produktów przemysłowych, opracowywanie
projektów technicznych, prace badawczo - rozwojowe nad
nowymi produktami, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie i opracowywanie
produktów inżynieryjnych, planowanie projektów technicznych, przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności,
projektowanie techniczne, projektowanie maszyn specjalistycznych, przygotowywanie rysunków technicznych, wzornictwo przemysłowe.
(210) 472085
(220) 2017 05 24
(731) NADSTAWNY MAREK, Warszawa
(540) Kompania Informatyczna
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do pobrania, elektroniczne nośniki danych,
optyczne nośniki danych, 35 analiza danych biznesowych,
analiza zarządzania w biznesie, analiza procesów biznesowych przedsiębiorstw, usługi sprzedaży następujących
towarów: komputery i sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, oprogramowanie, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie komputerowe, elektroniczne
nośniki danych, optyczne nośniki danych, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni
internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo-
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eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie,
37 instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów
oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, instalacja i rozbudowa
sieci komputerowych, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe w zakresie użytkowania oprogramowania komputerowego, usługi
szkoleniowe związane z komputerami, kursy komputerowe
związane ze sprzętem komputerowym, kursy szkoleniowe
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi szkoleniowe w zakresie napraw i konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego, 42 instalacja, utrzymanie, naprawa
i serwis oprogramowania komputerowego, projektowanie,
wypożyczanie, powielanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie
i utrzymanie systemów informatycznych, konﬁguracja oprogramowania komputerowego, usługi doradztwa informatycznego, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie sieci komputerowych, opracowywanie sieci
komputerowych, konﬁguracja systemów i sieci komputerowych, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych,
kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, audyt systemów komputerowych, audyt oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, elektroniczna konwersja danych
lub programów, odzyskiwanie danych komputerowych,
programowanie komputerowe, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie serwerów, hosting stron internetowych, portali
internetowych, serwerów i platform internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
prowadzenie portali internetowych dla osób trzecich, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie zasobów serwerów.
(210) 472086
(220) 2017 05 24
(731) MAĆKOWIAK TATIANA FLIPPERFORMER, Poznań
(540) Flipperformer

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, analiza w zakresie marketingu, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych,
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego,
doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności
marketingowej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie
marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie zarządzania
marketingowego, dostarczanie biznesowych informacji
marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, informacja lub badania w zakresie działal-
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ności gospodarczej i marketingu, kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, ocena statystyczna danych
marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii
marketingowych na rzecz innych, opracowywanie strategii
i pomysłów marketingowych, organizowanie i prowadzenie
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
marketingu, porady w zakresie marketingu, projektowanie
badań marketingowych, prowadzenie badań marketingowych, przygotowywanie planów marketingowych, reklama
i marketing, sporządzanie raportów do celów marketingowych, świadczenie doradczych usług marketingowych dla
producentów, udostępnianie raportów marketingowych,
udzielanie informacji dotyczących marketingu, usługi agencji
marketingowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi doradcze w zakresie marketingu, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi
doradcze w zakresie marketingu aﬁliacyjnego, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
bezpośredniego, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe, usługi marketingu
bezpośredniego, usługi planowania w celu badań marketingowych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu,
usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie
marketingu gospodarczego, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, doradztwo zawodowe (inne niż
związane z edukacją i szkoleniami), analizy rynku, badania
rynku i analizy biznesowe, usługi w zakresie analizy rynku
dotyczące sprzedaży antyków, pomoc dla przedsiębiorstw
handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub
zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego
lub handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc
w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc
w zarządzaniu personelem, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami
biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub
działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego
lub handlowego, pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji
działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla ﬁrm handlowych i przemysłowych, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu
przedsiębiorstw handlowych, przygotowywanie prezentacji
do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji
w celach reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych
prezentacji do użytku w reklamie, sporządzanie raportów
biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących projektów w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie raportów ekonomicznych, sporządzanie raportów gospodarczych, sporządzanie raportów handlowych, 41 doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo zawodowe
(doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo za-
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wodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne],
informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa
zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji
dotyczących handlu, organizowanie konferencji związanych
z reklamą, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], szkolenia biznesowe, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu
i technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, szkolenia w zakresie przetwarzania
danych, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, szkolenia w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, szkolenia z obsługi systemów
skomputeryzowanych, szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, szkolenia z zakresu public relations,
szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami
i pracownikami, szkolenia związane z ﬁnansami, szkolenia
związane z przetwarzaniem danych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], usługi doradcze
w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu,
usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi,
usługi konsultacyjne w zakresie szkolenia inżynierów, usługi
konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi szkolenia dla personelu, usługi szkolenia personelu działu
sprzedaży, usługi szkolenia zawodowego, usługi w zakresie
szkolenia zawodowego.
(210)
(731)

472099
(220) 2017 05 25
DAILYVERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Dailyvery
(510), (511) 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, informacja
marketingowa, marketing towarów i usług na rzecz innych,
marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie towarów i usług
osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z programami promocyjnymi, rozpowszechnianie informacji
handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line,
udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących handel
on-line w Internecie, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
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sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, usługi w zakresie zamówień
na rzecz osób trzecich, usługi marketingowe w dziedzinie
restauracji, 38 przesyłanie zamówień drogą elektroniczną,
zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, 39 doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, dostarczanie paczek, dostarczanie
towarów, dostarczanie towarów przez kuriera, dostarczanie
wina, dostawa alkoholi wysokoprocentowych, dostawa butelkowanej wody do domów i biur, dostawa paczek drogą
lądową, dostawa paczek przez kuriera, dostawa pizzy, dostawa produktów spożywczych, dostawa przesyłek, dostawa serwetek jednorazowych, dostawa towarów, dostawa
towarów poprzez kuriera, dostawa wina, dostawa żywności,
dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia,
dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, odbieranie
i dostarczanie paczek i towarów, organizacja dostarczania towarów, dostarczanie przesyłek, przewóz towarów, transport
drogą kurierską, transport i dostawy towarów, usługi doręczania paczek, usługi kurierskie, usługi kurierskie w zakresie
dostarczania towarów, 43 dostarczanie informacji o usługach
barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, usługi cateringowe, usługi, cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi
cateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowotowarzyskich, usługi cateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos.
(210)
(731)

472104
(220) 2017 05 25
DAILYVERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DAILYVERY

(531) 18.01.05, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych,
informacja marketingowa, marketing towarów i usług
na rzecz innych, marketing towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kuponów, pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promowanie
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne,
promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie
towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami promocyj-
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nymi, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, udostępnianie
on-line przewodników reklamowych zawierających towary
i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line w Internecie, usługi pośrednictwa w handlu, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa),
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, usługi w zakresie
zamówień na rzecz osób trzecich, usługi marketingowe
w dziedzinie restauracji, 38 przesyłanie zamówień drogą
elektroniczną, zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, 39 doręczanie paczek przez kuriera, dostarczanie koszy zawierających żywność i napoje, dostarczanie paczek,
dostarczanie towarów, dostarczanie towarów przez kuriera,
dostarczanie wina, dostawa alkoholi wysokoprocentowych,
dostawa butelkowanej wody do domów i biur, dostawa paczek drogą lądową, dostawa paczek przez kuriera, dostawa
pizzy, dostawa produktów spożywczych, dostawa przesyłek, dostawa serwetek jednorazowych, dostawa towarów,
dostawa towarów poprzez kuriera, dostawa wina, dostawa
żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych
do spożycia, dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, organizacja dostarczania towarów, dostarczanie przesyłek, przewóz
towarów, transport drogą kurierską, transport i dostawy
towarów, usługi doręczania paczek, usługi kurierskie, usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, 43 dostarczanie informacji o usługach barów, udzielanie informacji
dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie
barów, usługi cateringowe, usługi cateringowe w zakresie
zaopatrzenia w żywność, usługi cateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi
cateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia
na wynos.
(210) 472110
(220) 2017 05 25
(731) MATOGA MARCIN ASTRA, Siepraw
(540) butki.pl

(531) 09.09.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie damskie, męskie, dziecięce, pantoﬂe
domowe wykonane materiałów włókienniczych z włókien
naturalnych, tworzyw sztucznych, mieszanych (włókna naturalne i sztuczne lub syntetyczne), skóry, skóry wtórnej,
35 pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej.
(210)
(731)

472150
(220) 2017 05 25
SQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań
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(540) SQ

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie spektakli rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie szkoleń,
organizowanie konferencji, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, usługi klubowe [rozrywka], usługi klubów [dyskotek], usługi studiów nagrań, 43 usługi gastronomiczne,
usługi kawiarni i barów, usługi świadczone przez bary bistro.
(210)
(731)

472151
(220) 2017 05 25
MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) I marketing

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów.
(210)
(731)

472153
(220) 2017 05 25
MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) sprawny.marketing

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, 38 usługi telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, edukacja, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism.
(210)
(731)

472179
(220) 2017 05 26
LISIAK MICHAŁ SAMO SPADŁO CENTRUM
SERWISOWE, Poznań
(540) samo spadło

(531) 26.15.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa telefonów.
(210) 472193
(220) 2017 05 26
(731) STREBEJKO SZYMON, Gdańsk
(540) bresno
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
kafeterie [bufety].
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(210)
(731)

472203
(220) 2017 05 26
HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) N NIZAX CONTROL

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki do utrzymania czystości higieny, szampony z ketokonazolem, szampony do włosów, 5 produkty
farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty
do celów farmaceutycznych, preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne przeciwłupieżowe,
lotony do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, płyny farmaceutyczne, produkty lecznicze do włosów i skóry
głowy, preparaty przeciwgrzybiczne do celów leczniczych,
preparaty hamujące nadmierne złuszczanie się naskórka,
zaczerwienienie i świąd, preparaty lecznicze zmniejszające
łojotok, preparaty lecznicze stosowane w schorzeniach z objawami łupieżu łojotokowego, lecznicze kremy stosowane
w schorzeniach grzybiczych, lecznicze maści stosowane
w schorzeniach grzybiczych, lecznicze maści przeciwgrzybiczne, lecznicze kremy przeciwgrzybiczne, lecznicze płyny
przeciwgrzybiczne do stosowania miejscowego.
(210) 472249
(220) 2017 05 29
(731) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU
(540) SPRUCE
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone nawozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organicznego, dodatki chemiczne do fungicydów,
dodatki chemiczne do środków owadobójczych, środki
do konserwacji kwiatów, chemikalia do leśnictwa, fosfor,
preparaty do regulacji wzrostu roślin, karbolineum do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadowbójcze (insektycydy),
środki grzybobójcze(fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze, środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze,
środki chwastobójcze i do niszczenia robactwa.
472253
(220) 2017 05 29
GRUSZECKI ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GRIMEX, Ligota Piękna
(540) foen
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(540) Zdrowa paczka

(531) 11.01.02, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringu zewnętrznego, przygotowywanie i zaopatrywanie w posiłki do bezpośredniego spożycia, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, oferowanie żywności i napojów w barach
i resiauracjach.
(210) 472256
(220) 2017 05 29
(731) POLAK BARTOSZ, Skierdy
(540) KUCHNIA funkcjonalna

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i cateringowe.
(210) 472260
(220) 2017 05 29
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-SUPPORT

(531) 24.17.01, 27.05.01
(510), (511) 1 nieprzetworzone żywice akrylowe, nieprzetworzone żywice epoksydowe, nieprzetworzone żywice
syntetyczne, nieprzetworzone żywice termoplastyczne,
żywice syntetyczne nieprzetworzone stosowane w poligraﬁi, nieprzetworzone syntetyczne żywice wykorzystywane
w przemyśle drukarskim 3D.
(210) 472263
(220) 2017 05 29
(731) ŚMIERCIAK PAWEŁ F.H.U. ARGO, Częstochowa
(540) ARGO REGENERACJAPRZEKLADNI.PL

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, samochodowe odświeżacze powietrza, odświeżacze do tkanin.
(210)
(731)

472254
(220) 2017 05 29
WIŚNIOWSKI PATRYK, Sosnowiec

(531) 15.07.09, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 1 płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, szczeliwa do nieszczelności w samochodowych
układach wspomagania kierownicy, 12 kierownice [części
do pojazdów], kolumny kierownicy do pojazdów, wzmocnione kolumny kierownicy do pojazdów, osłony na kierownicę do samochodów, układy kierownicze do pojazdów
lądowych, drążki skrętne do pojazdów, drążki skrętne do samochodów, drążki skrętne do zawieszeń pojazdów lądowych, drążki skrętne/stabilizatory poprzeczne [elementy
zawieszenia pojazdów lądowych], przekładki odległościowe
do kół, przekładnie zębate do pojazdów, przekładnie do pojazdów lądowych, przekładnie mechaniczne do pojazdów
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lądowych, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, przekładnie bezstopniowe do pojazdów lądowych, przekładnie
nawrotne do pojazdów lądowych, przekładnie obiegowe
do pojazdów lądowych, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, mechanizmy przekładniowe do pojazdów
lądowych.
(210) 472264
(220) 2017 05 29
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-ASA Pro

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 nieprzetworzone żywice akrylowe, nieprzetworzone żywice epoksydowe, nieprzetworzone żywice
syntetyczne, nieprzetworzone żywice termoplastyczne,
żywice syntetyczne nieprzetworzone stosowane w poligraﬁi, nieprzetworzone syntetyczne żywice wykorzystywane
w przemyśle drukarskim 3D.
(210) 472272
(220) 2017 05 29
(731) FUNDACJA JEWISH COMMUNITY CENTRE, Kraków
(540) jcc kraków RIDE FOR THE LIVING

(531) 01.01.01, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja religijna, kultura ﬁzyczna.
(210) 472274
(220) 2017 05 29
(731) GAJEWSKI TOMASZ, Strzelno
(540) Gato
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uzdatniania gleby, odpadów lub wody - usługi remediacji
środowiska, kontrola zanieczyszczeń wody, oczyszczanie
wody, usługi oczyszczania wody na miejscu, 42 rysunki techniczne budynków i konstrukcji oraz doradztwo w tym zakresie, usługi inżynieryjne, mianowicie usługi świadczone przez
inżynierów, planowanie projektów technicznych w zakresie
budowy i prac inżynieryjnych, usługi inżynieryjne w zakresie
technologii budowlanej i planowania projektów technicznych, doradztwo w zakresie rysunków architektonicznych
i budowlanych, usługi dotyczące projektowania i planowania budowy oraz doradztwo w tym zakresie, projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane, doradztwo
w zakresie oszczędności energii, audyt energetyczny, usługi
inżynieryjne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie projektów technicznych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, certyﬁkowanie wydajności energetycznej budynków, pomiary środowiskowe.
(210)
(731)

472304
(220) 2017 05 29
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) PGE Zapewniamy Energię
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw
gazowych w systemie sieciowym, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali,
chemikaliów przemysłowych, 37 usługi budowy, instalowania, serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji
elektrycznych, usługi ślusarskie, usługi hydrauliczne, usługi
szklarskie, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, usługi dekarskie, instalowanie, konserwowanie
i naprawianie sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, serwisowanie urządzeń
AGD i RTV, 39 dystrybucja energii elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, dystrybucja paliw, usługi informacyjne
i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, 40 wytwarzanie energii, przetwarzanie paliw, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie zawodów sportowych, wynajmowanie
stadionów i obiektów sportowych, organizowanie targów
związanych z kulturą, rozrywką i edukacją.
(210)
(731)

(531) 26.11.14, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych.

472305
(220) 2017 05 29
NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Suplement diety Tymianek Podbiał

(210)
(731)

472297
(220) 2017 05 29
WSP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WSP
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i suplementy diety.
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, dostarczanie informacji dotyczących
usług naprawy oraz montażu, nadzór budowlany, 40 usługi

(210) 472345
(220) 2017 05 30
(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Londyn, GB
(540) TRUE MUSIC
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210)
(731)

472356
(220) 2017 05 30
BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) ATAK CHMIELU
(510), (511) 21 kuﬂe do piwa, dzbanki do piwa, szklanki
do piwa, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, podkładki pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, butelki
na piwo, 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie
piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe,
korzenne piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo
słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], drinki
na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, 43 puby, bary, usługi barów
piwnych, usługi ogródków piwnych, usługi restauracyjne.
472389
(220) 2017 05 31
VISION EXPRESS SP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) OPTISKANER
(510), (511) 9 urządzenie i przyrządy do badania kontrastowego siatkówki i naczyniówki oka, skanery optyczne,
optyczne artykuły, optyczne elementy pomiarowe, optyczne urządzenia pomiarowe, laboratoryjna aparatura optyczna, laboratoryjne urządzenia optyczne, aparatura optyczna
na podczerwień, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia testujące do sprawdzania urządzeń optycznych, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, przyrządy pomiarowe, przyrządy
do obrazowania, urządzenia i przyrządy naukowe, przyrządy
pomiarowe z cyfrowym odczytem, czujniki do przyrządów
pomiarowych, urządzenia i przyrządy laboratoryjne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
i kontrolery, urządzenia i przyrządy do mikroskopii skaningowej z wykorzystaniem przewodzenia jonowego, kamery
do szybkiego skanowania, cyfrowe urządzenia pomiarowe,
cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania procesami, kamery cyfrowe zaopatrzone w ﬁltry.
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kąski na bazie orzechów, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku ze zdrową żywnością,
w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet.
(210) 472398
(220) 2017 05 31
(731) WYSZYŃSKI PIOTR, Biskupiec
(540) WYSZYŃSCY

(210)
(731)

(210) 472394
(220) 2017 05 31
(731) ATG Ceylon (Pvt) Limited, Katunayake, LK
(540) MAXIFLEX
(510), (511) 9 rękawice ochronne, rękawice ochronne
przemysłowe.
(210)
(731)

472395
(220) 2017 05 31
WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZAGRAJMY MAMO
(510), (511) 28 gry, zabawki, akcesoria do gier i zabawy, gry
planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry automatyczne, gry sportowe, gry muzyczne, gry karciane, 35 usługi
sprzedaży następujących towarów: gry, zabawki, akcesoria
do gier i zabawy, gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry automatyczne, gry sportowe, gry muzyczne, gry
karciane, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych
i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
(210) 472397
(220) 2017 05 31
(731) WYSZYŃSKI PIOTR, Biskupiec
(540) WYSZYŃSCY LAB
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
dla ludzi, 29 oleje jadalne, przekąski na bazie owoców, prze-

(531)

01.15.24, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.22, 26.11.25,
27.05.01
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety
dla ludzi, 29 oleje jadalne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, mieszanki przekąsek składające się
z suszonych owoców i orzechów przetworzonych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku ze zdrową żywnością,
w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów
sprzedaży oraz sieci Internet .
(210)
(731)

472413
(220) 2017 06 01
WOLNIAK MARCIN, BORKIET SŁAWOMIR BABY
WOLTA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) ANTI MONSTER SPRAY
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i zapachowe, spraye
do ciała, pokojowe spraye zapachowe, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna perfum, kosmetyków i środków zapachowych.
(210) 472421
(220) 2017 06 01
(731) KAPTURSKI KRZYSZTOF, Szczecin
(540) ARTPLASTICA
(510), (511) 44 usługi w zakresie chirurgii plastycznej, chirurgii estetycznej, leczenie w prywatnej klinice lub klinikach,
leczenie w szpitalach, opieka pielęgniarska, usługi kosmetologiczne, medycyna estetyczna.
(210)
(731)

472431
(220) 2017 06 01
GALAKTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) EAST GAMES UNITED

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne.
(210)
(731)

472432
(220) 2017 06 01
SKILLNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SKILL now
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(531)

26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.25, 01.15.24, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje reklamowe, agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, biura pośrednictwa pracy, wyszukiwanie miejsc pracy, przydzielanie stanowisk pracy, usługi biur pośrednictwa
pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi rekrutacji personelu tymczasowego, usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, usługi w zakresie pośrednictwa pracy,
usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników,
usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy
i personelu, usługi w zakresie rekrutacji i przedzielania stanowisk pracy, usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy
i pielęgniarek, usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, 41 usługi w zakresie nauczania i szkolenia,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne i instruktażowe,
szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, usługi szkolenia
zawodowego, usługi szkolenia personelu, szkolenia w zakresie reklamy, udzielanie kursów szkolenia zawodowego, szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, usługi szkolenia
pielęgniarek i pielęgniarzy, szkolenia w zakresie kwaliﬁkacji
zawodowych, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa
zawodowego, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami
pracowników, usługi edukacyjne związane ze szkoleniami
zawodowymi, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego.
(210) 472559
(220) 2017 06 05
(731) STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa
(540) OrtoNet
(510), (511) 9 programy komputerowe, 10 ortodoncja jako
aparaty ortodontyczne, 44 stomatologia.

(540) KARTEL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie [odzież], odzież
sportowa, odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież
gotowa, bluzy sportowe, bluzy dresowe, kurtki bluzy, bluzy
z kapturem, koszule, pulowery, swetry [odzież], bielizna, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe, skarpety sportowe, skarpety
do kostek, obuwie, obuwie sportowe, obuwie plażowe, nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy], berety, daszki [odzież],
daszki do czapek, 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 40 krawiectwo,
krojenie tkanin, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę,
42 projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.
(210)
(731)

472588
(220) 2017 06 05
DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard
Gdański
(540) VODKA jazz

(210)
(731)

472575
(220) 2017 06 05
DOBRA KUCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) PEŁNY GAR OBIADY DOMOWE

(531) 11.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, organizacja cateringu na imprezy
urodzinowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi restauracyjne, organizacja
przyjęć weselnych w zakresie żywności i napojów, catering
obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, serwowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(210)
(731)

472583
(220) 2017 06 05
JĘDRZEJUK PIOTR HUSTLA, Wrocław
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(531) 24.17.10, 25.01.15, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 33 wyroby spirytusowe, wódka.
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(210) 472591
(220) 2017 06 05
(731) SARNOWSKI PIOTR SARNOX, Zaleszany
(540) SARNOX
(510), (511) 7 frezarki, klucze maszynowe do nakrętek, klucze
maszynowe, obrabiarki, plotery frezujące, pompy próżniowe,
laminatory, wytłaczarki.
(210) 472648
(220) 2017 06 06
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) LORETTO
(510), (511) 30 czekolada, cukierki w czekoladzie, praliny,
bombonierki jako słodycze, czekoladki, wyroby z czekolady,
pianki w czekoladzie, batony w czekoladzie, batony z nadzieniem w czekoladzie, słodycze czekoladowe.
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(210) 472649
(220) 2017 06 06
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) AMELISSIMO
(510), (511) 30 czekolada, cukierki w czekoladzie, praliny,
bombonierki jako słodycze, czekoladki, wyroby z czekolady,
pianki w czekoladzie, batony w czekoladzie, batony z nadzieniem w czekoladzie, słodycze czekoladowe.

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

469428, 470679, 470801, 471205, 471429, 471747, 471748, 471749, 471861, 472075, 472249, 472260, 472263,
472264

2

467987, 471429

3

465304, 467645, 467903, 467906, 467908, 468154, 469428, 469750, 469881, 469999, 470017, 470018, 470037,
470039, 470046, 470048, 470052, 470314, 470327, 470627, 471459, 471753, 471790, 471884, 472203, 472413

4

471205

5

455202, 455205, 455206, 455207, 464527, 465304, 467645, 467903, 467906, 467908, 468188, 468524, 468821,
469999, 470017, 470018, 470026, 470034, 470035, 470037, 470039, 470046, 470048, 470052, 470264, 470314,
470327, 470627, 470801, 471117, 471254, 471258, 471405, 471407, 471459, 471601, 471747, 471748, 471749,
471753, 471790, 471884, 472203, 472249, 472253, 472305, 472397, 472398

6

469941, 470298, 470300, 470916, 470933, 470934, 470985, 471514, 471889

7

466657, 470047, 470049, 470050, 470051, 470916, 470933, 470934, 470985, 471205, 471346, 472591

8

469999

9

465094, 468030, 468512, 468513, 470298, 470300, 470384, 470394, 470545, 470750, 470754, 471205, 471224,
471275, 471351, 471358, 471628, 471729, 471856, 471883, 472085, 472389, 472394, 472559

10

467903, 467906, 467908, 471790, 472559

11

469750, 469881, 469941, 471205, 471861

12

470042, 470047, 470049, 470050, 470051, 470467, 470469, 471176, 471205, 471781, 472263

14

463891, 468963, 470259, 471275, 471505

16

454878, 465012, 465094, 468030, 469469, 470314, 470721, 470750, 470754, 471029, 471130, 471351, 471358,
471401, 471402, 471729, 471789, 471889, 472153

17

471205

18

468963, 470523, 471505

19

469941, 470136, 470137, 470138, 470139, 470298, 470300, 470916, 470933, 470934, 470985, 471429, 471889

20

462377, 468307, 468963, 470298, 470300, 471073, 471370, 471372, 471889

21

465609, 465610, 468307, 468963, 469999, 470079, 470080, 470081, 470082, 470314, 471346, 471889, 472356

24

462377

25

462377, 468030, 468524, 470079, 470080, 470081, 470082, 470278, 470438, 470523, 471110, 471113, 471351,
471358, 471505, 471787, 472110, 472583

26

468963

28

465609, 465610, 468524, 469469, 470438, 470721, 471130, 471176, 472395

29

465012, 465690, 468524, 468569, 468580, 470025, 470115, 470311, 470312, 470313, 470370, 470595, 471029,
471051, 472068, 472397, 472398

30

465690, 466111, 466657, 468524, 468569, 468579, 468580, 470021, 470024, 470025, 470115, 470312, 470313,
470366, 470367, 470370, 470433, 470434, 470652, 470700, 470706, 470708, 470711, 470770, 470826, 471051,
471117, 471403, 472068, 472648, 472649

31

468580, 470311, 470438, 471117

32

465609, 465610, 467968, 468030, 468503, 468524, 468580, 470079, 470080, 470081, 470082, 470243, 470370,
470721, 470826, 471027, 471051, 471117, 471441, 471545, 471571, 471731, 472356

33

470826, 472345, 472588

34

467968
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35

454878, 465012, 465094, 465600, 465606, 467903, 467906, 467908, 467968, 468030, 468307, 468512, 468513,
468524, 468580, 468999, 469193, 469194, 469312, 469941, 469952, 469972, 469998, 470095, 470134, 470135,
470140, 470298, 470300, 470311, 470322, 470384, 470394, 470438, 470489, 470490, 470523, 470557, 470652,
470663, 470675, 470679, 470721, 470726, 470750, 470754, 470760, 470839, 471023, 471029, 471061, 471068,
471079, 471082, 471083, 471110, 471113, 471130, 471205, 471224, 471351, 471358, 471401, 471402, 471433,
471489, 471505, 471511, 471514, 471536, 471630, 471785, 471786, 471788, 471835, 471856, 471883, 471889,
471904, 471924, 472085, 472086, 472099, 472104, 472110, 472274, 472304, 472395, 472397, 472398, 472413,
472432, 472583

36

469952, 469998, 470095, 470243, 470459, 470467, 470469, 470557, 470824, 470826, 471029, 471537, 471785,
471786, 471788, 471856, 471904

37

463891, 468512, 468513, 468999, 470042, 470136, 470137, 470138, 470139, 470298, 470300, 470459, 470816,
470824, 470826, 470839, 470916, 470933, 470934, 470985, 471061, 471275, 471630, 471904, 472085, 472179,
472297, 472304

38

454878, 468030, 470298, 470300, 470750, 470754, 471224, 471351, 471358, 471433, 472099, 472104, 472153

39

467084, 468999, 469998, 470047, 470049, 470050, 470051, 470467, 470469, 470663, 470675, 470750, 470754,
470916, 470933, 470934, 470985, 471346, 471466, 471489, 471509, 471885, 471904, 471947, 472099, 472104,
472304

40

465012, 470042, 470047, 470049, 470050, 470051, 471027, 471346, 471861, 471889, 472297, 472304, 472583

41

454878, 454959, 465012, 465094, 465600, 467084, 467903, 467906, 467908, 468030, 469193, 469194, 469998,
469999, 470095, 470176, 470240, 470298, 470300, 470322, 470557, 470595, 470663, 470675, 470679, 470721,
470750, 470754, 471023, 471029, 471082, 471083, 471130, 471224, 471351, 471358, 471433, 471466, 471514,
471729, 471785, 471786, 471788, 471883, 472085, 472086, 472150, 472151, 472153, 472272, 472304, 472431,
472432

42

454878, 465600, 468307, 468512, 468513, 469193, 469194, 469428, 469998, 470083, 470255, 470298, 470300,
470459, 470489, 470490, 470523, 470545, 470750, 470754, 470816, 470916, 470933, 470934, 470985, 471029,
471061, 471079, 471224, 471351, 471358, 471401, 471402, 471433, 471514, 471630, 471904, 472083, 472085,
472297, 472583

43

454959, 467084, 468091, 468515, 469952, 469998, 470159, 470176, 470322, 470395, 470595, 470652, 470721,
470824, 470826, 470843, 471023, 471229, 471231, 472099, 472104, 472150, 472193, 472254, 472256, 472356,
472575

44

454959, 465094, 465954, 467084, 467903, 467906, 467908, 469428, 469750, 469881, 470255, 470322, 470595,
470679, 471082, 471083, 471433, 471628, 471753, 472421, 472559

45

469193, 469194, 470095, 470298, 470300, 471029, 471351, 471358, 471509

WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

CARDIO TEVA
Centrum Medyczne PRZYJAŹNI
Centrum Terapii Narządu Ruchu Biały Dom
Charlie FOOD & FRIENDS
chem cosmetics
CHEM INTERNATIONAL GROUP
CHOCOZAURY
CIEPLODODOMU.PL
CLEAN FACTORY
COCOFit
COOKMASTER
CORTEZ
COS-MEDICA
CYPRODEX
Dailyvery
DAILYVERY
Delecta PROSTO Z SERCA DUŻY
NA 3/4 LITRA MLEKA ZASMAKUJ!
BUDYŃ SMAK ŚMIETANKOWY AKSAMITNY
BEZ CUKRU
Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ!
BUDYŃ PREMIUM smak waniliowy
Z DODATKIEM WANILII
Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ!
GALARETKA SMAK TRUSKAWKOWY
MOCNO OWOCOWY SMAK
DEMIR
Diagnoza
DONELOXON
Doriminati
DRIFT
DYSTRYBUCJA KATOLICKA
Dzieciak w szkole
dzikaknieja.pl
EAST GAMES UNITED
EJ Endless Jewellery GROUP
ENDORFINA
ENDORFINA
ENDORFINA
ENDORFINA
ESSENZA AGE REDUCTOR
Evidence Based Treatment
Flipperformer
FLOSLEK ARNICA
FLOSLEK CAPILLARIES PRO
FLOSLEK COLLAGEN UP

470264
465954
454959
470395

100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
Moje odkrycie PROFi SAŁATKA z kaszą
perłową kurczakiem i suszonymi
pomidorami BEZ GLUTAMINIANU
MONOSODOWEGO BEZ BARWNIKÓW
100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
Moje odkrycie PROFi SAŁATKA
z makaronem serem cheddar i bazylią
ODPOWIEDNI DLA WEGETARIAN
BEZ GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO
A AQUATOR
AA Formuła biozgodnych cząstek
abc ANTISEPTIC BARRIER CARTON
ADEXBUD tynki farby docieplenia
Adfairs
Adfairs
AMELISSIMO
ANTI MONSTER SPRAY
ANTU
AQUA PARK ZAKOPANE
ArdentCode
ARENA
ARGO REGENERACJAPRZEKLADNI.PL
ARTPLASTICA
ATAK CHMIELU
BAJBUK
balleyco
Bałtycki Port Nowych Technologii
BANK PEŁNE KONTO
BEBEKITTO
Biar Beauty.
Biedronka Prosto do piekarnika
BIM CONVERTER
Bio Clinics
Bio valley
BIOBANK LODZ
BIOBANK LODZ
Błonie
Borex - Najlepszy Sport to Transport
BRACTWO MOTOCYKLOWE ŻELAZNY
bresno
BROWAR MIEJSKI T Tarczyn
BT
burubamba.com
butki.pl
Caﬀe Dell’ Amore

470433

470434
471571
471459
471401
471429
468512
468513
472649
472413
471505
467084
471061
467968
472263
472421
472356
471130
470394
471785
471856
471781
469999
465012
470083
468154
471051
470489
470490
463891
471489
471885
472193
471731
472083
469469
472110
470159

471536
470313
470760
470314
470115
470134
455202
467645
455206
472099
472104

470024

470021

470025
470278
471224
464527
471466
470370
469312
471789
471835
472431
470259
470700
470706
470708
470711
470052
465094
472086
470017
470048
470018
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FLOSLEK POLLUTION ANTI
foen
fridge kosmetyki świeże prosto z lodówki
FXCUFFS wspólny znak towarowy
GALERIA PIASTOVA
Gato
gazeo.pl
Gdański Park Naukowo Technologiczny
GLAMOUR
HELLENA ORANŻADA
herbs revolution HERBS REVOLUTION
HF HUMAN FOCUS
HI WHEEL
HL HASCO-LEK WROCŁAW
POLSKI PRODUKT DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE
HL HASCO-LEK WROCŁAW POLSKI,
ZAUFANY PRODUCENT
HOLIST agro
HOP KINS BROWAR
HOTEL AMAX
HUKAŁOWICZ SKRZYNIE BIEGÓW
HYPER star
HYPER
i AICON
I marketing
INVADER
INVICTUS
jcc kraków RIDE FOR THE LIVING
KARTEL
KASKADA FESTIVAL
King Chicken
KOCHAM POLSKĘ KUPUJĘ
W POLSKICH SKLEPACH
KOLEJKOWO
Kompania Informatyczna
kompleks montaż
koo tea
koopress
KOPERNIK TORUŃ od 1763 kulki TEATRALNE
o smaku czekoladowym ODKRYJ NADZIANE
PYSZNOŚCI SŁODKA TAJEMNICA
Kropla szczęścia FUNDACJA
KUCHNIA funkcjonalna
latem BAR & RESTAURANT
LAttante
LORETTO
M maropak
MAAM
MARELIM
Mate t
MAXIFLEX
MEBLEMWM

470039
472253
471753
470557
470459
472274
454878
471786
470826
471545
471117
465600
470135
467908
467906
470679
471027
470176
470042
470366
470367
467987
472151
470438
471628
472272
472583
470240
470311
471068
470721
472085
470816
471403
471402

466111
470243
472256
471229
462377
472648
468307
471787
471254
466657
472394
470140
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Meloradio
Meloradio. Melo mi.
MetaFolik
metal BAR & RESTAURANT
meteo
MethaFolik
MethyloFolik
MIODOZAURY
MODELOWE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK
MODESTO
MOMENTUM way
momentumway.com
MULTIMARIN
MULTIOPTIC
MULTISINUM
multu
multu
N NIZAX CONTROL
NaBUDOWIE24
NAPA
NAPIFERYN BIOTECH
NATA SURPRISE
O3 OZON
OPTIMA
OPTISKANER
ORIONTEC Odpowiedzialne
uzdatnianie wody
OrtoNet
Osiedle Victoria
Osiedle Wiktoria
OVERKILL
PANDOAPARTMENTS
PARTNER AGD RTV
PĄCZUŚ
PEEMER
PEŁNY GAR OBIADY DOMOWE
PETARDA
PGE Zapewniamy Energię
Pierwsze Indywidualne Konto
EMERYTALNO-POŻYCZKOWE
PITBULL
Piwna Stolica
Po godzinach
POLSAT SPORT NEWS
POLSKA AKADEMIA ZDROWIA PRODUKT
REKOMENDOWANY PRZEZ POLSKĄ
AKADEMIĘ ZDROWIA
Polska Akademia Zdrowia
Polska Akademia Zdrowia
POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW
PŁYT WARSTWOWYCH PAMA

2

471351
471358
471747
471231
471275
471748
471749
470312
471023
471370
469193
469194
470026
470035
470034
471110
471113
472203
471630
471372
472075
465609
471904
471205
472389
471861
472559
470138
470139
471601
469952
468999
470652
468963
472575
468503
472304
471537
468524
470082
472068
468030

471079
471082
471083
471514
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POMORSKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA
PONIATOWSKI
POSTAW NA SWOIM
POWIAT BIAŁOBRZESKI Dobry klimat
POWIAT BIAŁOBRZESKI
ProSelect
ProStik
PSILTON
PSZCZELINKA.pl MADE IN POLAND
PYRISIMEX
Raica
RECYCLING REDUCES CO2
REGATY REKLAMY
RETRO WSPOMNIENIA
Revolu Multi Protect
Ringo
Rukola pizza bistro
samo spadło
San Escobar
SARNOX
sarox duo active
Selecta Intima
SHI HURTOWNIA INSTALACYJNA
SILNI W CHOROBIE
SKILL now
SKIN PROJECT
smartunitec INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Snake eﬀect technology
Speed Cube.pl
SporTrike
sprawny.marketing
SPRUCE
SQ
studio architektoniczne AR
Summer Ale
Sunny Ale
Suplement diety Tymianek Podbiał
ŚWINOUJŚCIE, SŁUPSK, WŁADYSŁAWOWO,
GDYNIA, SZCZECIN, KOSZALIN, SOPOT,
TCZEW, BARTOSZYCE, SUWAŁKI, SZCZECINEK,
GDAŃSK, MALBORK, KĘTRZYN, AUGUSTÓW,
STAROGARD SZCZECIŃSKI, CHOJNICE,
STAROGARD GDAŃSKI, KWIDZYN, OSTRÓDA,
GRAJEWO, GRUDZIĄDZ, ŁOMŻA, EŁK,
WAŁCZ, KWIDZYŃ, BRODNICA, DZIAŁDOWO,
GIŻYCKO, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLICE,
OSIELSKO, PIŁA, ŚWIECIE, IŁAWA, SZCZYTNO,
ZAMBRÓW, ŚWIEBODZIN, BYDGOSZCZ,
CHEŁMNO, OSTRÓW MAZOWIECKI,
ZIELONA GÓRA, WĄGROWIEC, ŻARY,
POZNAŃ, INOWROCŁAW, TORUŃ,
CIECHANÓW, BIAŁYSTOK, NOWA SÓL,
LESZNO, GŁOGÓW, KUTNO, WŁOCŁAWEK,

2

471788
471729
470095
470663
470675
471405
471407
470322
471073
455207
468580
471346
469972
470754
469428
465690
470843
472179
470080
472591
470801
470627
471511
471433
472432
470327
469941
470046
471924
471176
472153
472249
472150
470255
470081
470079
472305

Nr ZT27/2017
1

2

PŁOCK, MIŃSK MZW., ZGORZELEC, KONIN,
KOŁO, TUREK, WARSZAWA, SIEDLCE,
BIAŁA PODLASKA, POLKOWICE, GOSTYŃ,
KALISZ, PIASECZNO, BOLESŁAWIEC,
OSTRÓW WLKP., SKIERNIWICE, PUŁAWY,
ŁĘCZNA, JELENIA GÓRA, LEGNICA, ŁÓDŹ,
TOMASZÓW MAZOWIECKI, ZDUŃSKA WOLA,
WAŁBRZYCH, WROCŁAW, WIELUŃ, RADOM,
DZIERŻONIÓW, LUBIENIEC, BEŁCHATÓW,
LUBLIN, CHEŁM, ŚWIDNIK, ŚWIDNICA,
OPOLE, RADOMSKO, KŁODZKO,
CZĘSTOCHOWA, OLKUSZ, KĘDZIERZY
T TRYUMF
tan desire
TAN Desire
TARAPATY
teleExpert
TNS TWÓJ NOWY SAMOCHÓD
TNS TWÓJ NOWY SAMOCHÓD
TRANSKAP
TRANSPARENT QUALITY
TRANSPARENT QUALITY
TRANSSYSTEM Moving industries forward
TRANSSYSTEM Moving industries forward
TRANSSYSTEM
TRANSSYSTEM
TRUE MUSIC
tytano
V
va bene!
VALHIT
vetbuton
VIBERTI RIMORCHI SRL WIELTON GROUP
VIBERTI V
VIBERTI V
Victoria Dom
Vilano RISTORANTE BAR & VINO
VILLA GLAMOUR
VODKA jazz
wertui przyszłość Twojego biznesu
WHITE & BEAUTY
Wiktoria Dom
WJS
WSP
WSPOMNIENIA
WYBRAŁEŚ POLSKI PRODUKT DZIĘKUJEMY!
WYSZYŃSCY LAB
WYSZYŃSCY
X POWER ENERGY DRINK
yemsushi
YES SURPRISE
YOU LOOK GOOD
your time is green

469998
471889
469750
469881
471883
470839
470467
470469
471947
470298
470300
470916
470934
470933
470985
472345
471509
470049
468091
471258
468821
470047
470050
470051
470136
468515
470824
472588
465606
470037
470137
470523
472297
470750
467903
472397
472398
471441
468569
465610
470384
471884
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ZAFIR

455205

ZAGRAJMY MAMO

472395

ZajadOﬀ RODZINA ZDROWIA
Suplement diety

468188

Z-ASA Pro

472264

Zdrowa paczka

472254

87
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ZŁOTA DOLINA Dary z natury
Z-SUPPORT
ZUPOMANIA
ZWAN-EKO
Związek biało-czerwone mięso
ŻELKI JAK SMOK

2

468579
472260
470595
470726
471029
470770

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.
1154809
1225205
1295540
1330248
1349498
1349500
1349537
1349562
1349589
1349592
1349630
1349634
1349648
1349676
1349680

1349688
1349694
1349697
1349704

RIBAFLAVIA (2017 02 21)
33
Si (2017 03 22)
CFE: 27.05.01
3, 8, 11, 18, 20, 21, 26
Florista (2017 03 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.15
16, 24
POLO EXCHANGE (2017 03 29)
CFE: 27.05.17
9, 14, 18
2017 02 09)
CFE: 03.01.14, 28.05.00, 29.01.13
5, 29, 32
GAMEBET (2017 03 13)
41
So the world builds better
19, 37, 42
(2017 03 15, 2016 09 21)
HEVA (2017 04 12)
25
Milesight (2017 04 12)
CFE: 02.09.04, 16.03.25, 26.04.04
9
FunkyMonkey (2017 04 12)
CFE: 03.05.19, 27.05.01
25
2017 03 10)
CFE: 26.01.16
21
Toma (2017 02 14, 2017 02 03)
CFE: 05.03.13, 25.03.01, 27.05.11, 29.01.13
32
Glet (2017 02 28)
33
LUTOPHEN (2016 12 14, 2016 06 23)
1, 2
MILK BAR CAKES,SHAKES & MORE
(2016 11 22, 2016 11 11)
CFE: 19.07.01, 26.01.01, 27.05.09,
30, 43
27.07.01, 29.01.12
Dongheng (2017 03 10)
CFE: 26.01.18, 26.07.04, 28.03.00
24
RAWLUCCI ISTANBUL (2017 03 30)
CFE: 03.09.01, 26.01.03
25
2017 03 20)
CFE: 19.07.01
33
DIGIProg (2017 04 12)
CFE: 27.05.01
42

1349706
1349728
1349884
1349924

1349957
1349972
1349992
1350002
1350003
1350032
1350106

1350120
1350190
1350283
1350295

1350332
1350412

YOUSAMS (2017 04 10)
CFE: 27.05.01
9
HEPPI (2016 11 22, 2016 05 31)
CFE: 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12 5, 25, 29, 30, 35,
41, 43, 44
I LOVE COCO (2016 12 20)
3, 9, 14, 18, 25
VINTANA SINCE 1974
(2017 04 19, 2017 02 08)
CFE: 25.07.01, 26.04.18
33
Tutubi Orthopedic Kids Shoes (2016 10 19)
CFE: 27.05.17, 29.01.12
10, 25, 35
2016 11 09, 2016 06 07)
CFE: 26.01.03, 26.03.01
9, 35, 36
KOOPMANS (2017 02 09)
1, 2, 35, 37
2017 02 03)
CFE: 01.03.16, 02.09.01, 05.03.16, 05.05.20,
30
05.07.02, 26.04.03, 28.05.00, 29.01.15
GREEN BABOON (2017 01 25)
CFE: 03.05.19, 27.05.10, 29.01.13
33
LELE (2017 03 10)
CFE: 26.04.18, 27.05.24, 28.03.00
28
STEINBERG KIRSCH
(2017 02 10, 2017 01 01)
CFE: 24.13.01, 24.17.05, 26.04.18
6, 37
Caixa (2017 03 17, 2017 02 10)
9
BARTOKONZEPT
6, 7, 9, 19, 35, 37,
40, 42, 44
(2016 12 19, 2016 10 18)
AEqualis (2017 04 21, 2016 10 21)
CFE: 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
9
SUPER PREMIER
(2016 11 03, 2016 10 27)
CFE: 27.05.02, 29.01.14
9, 28, 41
TeiRueMD (2017 03 20)
3
Auto-polish (2017 03 22, 2017 02 23)
CFE: 01.01.03, 29.01.12
2, 3, 4, 7, 21

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1349676,

1349992

2

1349676,

1349992,

1350412

3

1225205,

1349884,

1350332,

1350412

4

1350412

5

1349498,

1349728

6

1350106,

1350190

7

1350190,

1350412

8

1225205

9

1330248,
1350283,

1349706,

1349884,

1349972,

1350120,

10

1349957

11

1225205

14

1330248,

16

1295540

18

1225205,

1330248,

19

1349537,

1350190

20

1225205

21

1225205,

1349630,

24

1295540,

1349688

25

1349562,

1349592,

1349728,

1349884,

1349957

1349589,
1350295

1349884
1349884

1350412
1349694,

26

1225205

28

1350032,

1350295

29

1349498,

1349728

30

1349680,

1349728,

32

1349498,

1349634

33

1154809,

1349648,

1349697,

1349924,

1350003

35

1349728,

1349957,

1349972,

1349992,

1350190

36

1349972

37

1349537,

1349992,

1350106,

1350190

40

1350190

41

1349500,

1349728,

1350295

42

1349537,

1349704,

1350190

43

1349680,

1349728

44

1349728,

1350190

1350002

1350190,

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.
462490

463246
466421

465370
464791
466000

466630

TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 03 28
9, 35, 36, 38, 41, 42
Solum A/S
2017 03 30
1, 5
Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX Sp. z o.o.
2017 04 10
5, 30
EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA
2017 06 06
33
Race Winning Brands Europe B.V.
2017 06 06
11, 12
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 06 06
39
PANIFEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIERWSZY PANIFEX
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 06 06
30, 35, 43

464791
464741
464236
464348
462019

466102
465200
465451

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.
2017 06 06
11, 12
ENERGY BEVERAGES LLC
2017 06 06
5
SENDZIELSKI PRZEMYSŁAW
2017 06 06
3, 5, 29, 30, 32, 35
Eddie Rockets (Ireland) Limited
2017 06 07
5, 25, 30, 32, 35
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 06 13
30
GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA
2017 06 12
1, 4
PKN ORLEN S.A.
2017 06 12
3, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43
Uniwersytet Jagielloński
2017 06 09
9, 38, 42

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1326579

BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH
2017 05 24

5, 30
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