Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Biulet yn
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe

Warszawa 2017

28

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

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

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

Biule t yn
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe
Warszawa, dnia 10 lipca 2017 r.

Nr ZT28

Ogłoszenia o  zgłoszonych w  URZĘDZIE PATENTOWYM
znakach towarowych

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
(210) 464731
(220) 2016 03 23
(731) IWANOSKA KATARZYNA, Warszawa
(540) FINANSE OD KUCHNI

(531)
(511)

11.01.04, 27.05.01
36, 38, 41

(210) 468961
(220) 2009 09 17
(731) STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE ZAWISZA, Bydgoszcz
(540) ZAWISZA
(511)
9, 14, 18, 24, 38

Wykaz klasowy znaków towarowych
zgłoszonych w  trybie krajowym
do dnia 14 kwietnia 2016 r.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

9

468961

14

468961

18

468961

24

468961

36

464731

38

464731, 468961

41

464731

Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych
w trybie krajowym do dnia 14 kwietnia 2016 r.

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

FINANSE OD KUCHNI

464731

ZAWISZA

468961

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.
460308
(220) 2016 08 12
MAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) infokiosk
(510), (511) 9 urządzenia i oprogramowanie do przetwarzania
danych oraz do przekazywania i odbioru danych, sygnałów i informacji przetworzonych komputerowo, urządzenia do interkomunikacji, elektroniczne urządzenia informacji wizualnej, urządzenia do identyfikacji i potwierdzania czynności wykonanych przez
użytkownika sieci komputerowej, 35 usługi w zakresie dostarczania
komputerowej informacji, usługi w zakresie rozpowszechniania
informacji, ogłoszeń, tekstów sponsorowanych, reklam drogą elektroniczną, sondaże opinii publicznej, usługi w zakresie informacji
o działalności urzędów, administracji i placówek służby zdrowia,
informacji o działalności handlowej, gospodarczej, turystycznej
i kulturalnej, pośrednictwo handlowe i usługowe bez kontaktu z towarem, usługi marketingowe, 38 usługi w zakresie elektronicznej
transmisji danych, obrazu i dokumentów poprzez terminale komputerowe, elektroniczne magazynowanie i wyszukiwanie danych
i dokument, usługi dostępne za pomocą kodu dostępu lub przez
terminale, wymiana wiadomości przez przekaz informatyczny, wydzierżawianie dostępu do sieci komputerowych, 42 usługi w zakresie programowania i sprzętu komputerowego oraz projektowanie
i wdrażanie sprzętu i oprogramowania interfejsowego dla globalnej komputerowej sieci informacyjnej, usługi informacyjne dotyczące interaktywnych baz danych dostępnych dla użytkowników
komercyjnych i niekomercyjnych, usługi w zakresie projektowania
oprogramowania komputerowego i oprogramowania umożliwiającego bezpieczne, szybkie i wiarygodne dokonywanie transakcji
poprzez globalną komputerową sieć informacyjną, usługi w zakresie realizacji rozwiązań technologicznych związanych z publicznymi sieciami komputerowymi.
(210)
(731)

462036
(220) 2016 09 27
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCJI,
USŁUG I HANDLU INTER SOLAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Buczek; MATYSIK JAN MALIS D’SIGN, Łódź
(540) Smaki Polski
(210)
(731)

(531)

03.07.04, 11.01.01, 23.05.05, 24.01.05, 24.01.17, 24.09.02,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia usług
gastronomicznych, zarządzania i kierowania siecią lokali
gastronomicznych, organizowanie i uruchamianie sieci gastronomicznych, wycena handlowe lokali gastronomicznych
i sklepów, analiza kosztów, agencje informacji handlowej,
wydawanie materiałów reklamowych, tworzenie sieci sklepów dystrybuujących żywność regionalną, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, usługi zakupu produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu gastronomii, hotelarstwa,
sprzedaż żywności regionalnej, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe,
w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie
w działalności handlowej, w tym doradztwo, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie
informacji z baz danych osobom trzecim, organizowanie
konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, informacja o działalności gospodarczej,
doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem,
wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki,
broszury), reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy prasowe, usługi promocji i marketingu za pomocą
środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego,
kojarzenie kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet artykułów spożywczych,
usługi menadżerskie, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, organizowanie dystrybucji materiałów
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promocyjnych, usługi w zakresie reklamy, usługi działalności
informacyjnej w zakresie handlu, promocja gospodarcza,
promocja sprzedaży, informacja o działalności gospodarczej
i handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotki,
druków, prospektów, broszur), handlowe usługi doradcze organizacji sieci sprzedaży wraz z przekazaniem doświadczeń
i znaków towarowych (franchising), pośrednictwo handlowe,
import, eksport, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów,
prezentacji, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, usługi w zakresie doradztwa
we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarządzaniem przedsiębiorstwem,
42 doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji
komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu
i oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne
związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania
komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie projektów technicznych
w dziedzinie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
pomoc w zakresie technologii informacyjnej, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych
systemów informacyjnych, usługi doradcze ekspertów
w zakresie sieci informatycznych, aktualizacja i konserwacja
oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja
stron głównych dla osób trzecich, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób trzecich, aktualizowanie stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane
z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, instalacja i konserwacja oprogramowania
do dostępu do Internetu, instalacja, aktualizacja i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja,
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
kompilacja stron internetowych, naprawa oprogramowania
komputerowego, opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, opracowywanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich,
opracowywanie programów’ do danych, programowanie
oprogramowania do opracowywania stron internetowych,
programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania do platform
informacyjnych w Internecie, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i tworzenie stron
internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, projektowanie
stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron
internetowych, projektowanie stron internetowych w celach
reklamowych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych
osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie programów do przetwarzania danych, tworzenie stron internetowych dla innych,
tworzenie witryn internetowych, tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych elek-

Nr ZT28/2017

tronicznie stron internetowych dla usług on-line i Internetu,
usługi utrzymywania stron internetowych, usługi w zakresie
dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta, utrzymanie oprogramowania komputerowego
do dostępu do Internetu, utrzymywanie baz danych, znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], projektowanie
restauracji, usługi projektowe w stosunku do restauracji,
planowanie [projektowanie] restauracji, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi hotelowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, przygotowywanie
posiłków na zamówienie oraz ich dostawa, przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering), biura, agencje zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, hotele, motele, pensjonaty, pensjonaty rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, mityngi, narady,
usługi kateringowe.
(551) wspólne prawo ochronne
462849
(220) 2016 10 18
ORDINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Realize
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, spodnie, marynarki, garnitury, koszule, krawaty, muszki męskie, kamizelki,
chusteczki do butonierki, zestawy krawat plus chusteczka
do butonierki, bielizna osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, bryczesy (spodnie), buty sportowe, buty wizytowe, czapki, ubrania dżersejowe, kapelusze, stroje kąpielowe,
kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony, kurtki, leginsy, mundury, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie
(odzież), palta, pantofle domowe, peleryny, pelisy, piżamy,
stroje plażowe, podkoszulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty,
żakiety.
464335
(220) 2016 11 24
AGRECOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mesznary
(540) EKOHUMUS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne,
środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, fosforany,
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gleba próchniczna, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków
przeciw pasożytom, węglan magnezowy, środki chemiczne
dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla
upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole j a k o nawozy,
superfosfaty, preparaty do oczyszczania z tłuszczy do celów
przemysłowych, torf jak nawóz, ziemia do uprawy, preparaty, do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 3 preparaty do oczyszczania z tłuszczy dla celów gospodarstwa
domowego.
(210) 464726
(220) 2016 12 03
(731) MICHALAK IWONA ESTETICA GROUP, Piaseczno
(540) FIKU MIKU

Nr ZT28/2017

465778
(220) 2017 02 27
DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) DUŻY BEN
(210)
(731)

(531)

02.01.23, 09.03.20, 09.07.01, 09.07.25, 09.07.99, 11.03.01,
26.01.01, 26.04.04, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17,
29.01.13
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa,
mięso, wędliny, ryby, chipsy, 30 sosy i przyprawy, wyroby
cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki, 31 owoce
nieprzetworzone surowe[świeże], 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów
z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.
465780
(220) 2017 02 27
DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) DUŻY BEN
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.05.19, 26.01.22
(510), (511) 3 szampony, płyny do kąpieli, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, kremy, mydła, higieniczne
środki do pielęgnacji, 5 produkty kosmetyczne do celów
leczniczych.
465777
(220) 2017 02 27
DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) DUŻY BEN
(210)
(731)

(531)

02.01.23, 09.03.20, 09.07.01, 09.07.25, 09.07.99, 11.03.01,
26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa,
mięso, wędliny, ryby, chipsy, 30 sosy i przyprawy, wyroby
cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki, 31 owoce
nieprzetworzone surowe[świeże], 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów
z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.

(531)

02.01.23, 09.03.20, 09.07.01, 09.07.25, 09.07.99, 11.03.01,
26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa,
mięso, wędliny, ryby, chipsy, 30 sosy i przyprawy, wyroby
cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki, 31 owoce
nieprzetworzone surowe[świeże], 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów
z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.
465781
(220) 2017 02 27
DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) DUŻY BEN
(210)
(731)
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(531)

02.01.23, 09.03.20, 09.07.01, 09.07.25, 09.07.99, 11.03.01,
26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa,
mięso, wędliny, ryby, chipsy, 30 sosy i przyprawy, wyroby
cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki, 31 owoce
nieprzetworzone surowe[świeże], 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów
z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.

bli, osprzęt niemetalowy do łóżek, haczyki, niemetalowe,
do wieszaków stojących na ubrania, poduszki, wezgłowia,
osprzęt niemetalowy do okien, klamki do drzwi niemetalowe, osprzęt niemetalowy do drzwi, kołki niemetalowe, śruby
[wkręty] niemetalowe, 35 reklama, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
usługi agencji importowo - eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi marketingowe, optymalizacja
stron internetowych.

465784
(220) 2017 02 27
DUŻY BEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) DUŻY BEN

(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

02.01.23, 09.03.20, 09.07.01, 09.07.25, 09.07.99, 11.03.01,
26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 21 akcesoria barowe i barmańskie, 29 warzywa,
mięso, wędliny, ryby, chipsy, 30 sosy i przyprawy, wyroby
cukiernicze, słodycze, przekąski na bazie mąki, 31 owoce
nieprzetworzone surowe[świeże], 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepów
z napojami alkoholowymi, bezalkoholowymi oraz artykułami
spożywczymi, reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prowadzenie sieci franczyzowych i partnerskich, 43 bary, restauracje.
465827
(220) 2016 12 30
HAINAN UNIHOPPER HARDWARE CO., LTD.,
Haikou, CN
(540) Unihopper
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 okucia metalowe do mebli, okucia stosowane
w budownictwie, metalowe, łańcuchy metalowe, prowadnice metalowe do użytku domowego, ograniczniki drzwiowe
metalowe, złącza metalowe do łańcuchów, kółka samonastawne do mebli metalowe, zawiasy metalowe, drobne
wyroby metalowe, stopy metali nieszlachetnych, 20 meble,
stojaki wystawowe, kredensy, tace niemetalowe, organizery
i prowadnice do kabli i przewodów z tworzywa sztucznego,
lustra (srebrzone szkło), bambusowe rękodzieła artystyczne,
rękodzieła z włókna szklanego, osprzęt niemetalowy do me-

466029
(220) 2017 01 09
FIRMA INŻYNIERSKA STIM A. CZERNY, A. TARNOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Bytom
(540) Stim

(531) 29.01.12, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 6 przepustnice, zawory zwrotne, kulowe, odcinające, zawory bezpieczeństwa, przezierniki, zasuwy wszystkie metalowe, 7 filtry jako części maszyn i silników, wkłady
do maszyn filtrujących, odpowietrzacze, odwadniacze pary
wodnej i powietrza, pompy kondensatorów wody i powietrza, regulatory temperatury pary, wody i powietrza jako
części maszyn, separatory, 9 poziomowskazy rurkowe szklane, refleksyjne, transparentne, magnetyczne, zawory, 11 filtry jako części instalacji przemysłowych i domowych, filtry
powietrza do klimatyzacji, schładzacze pary wodnej, stacje
redukcyjno - schładzające, zawory regulacyjne i redukcyjne
z napędem elektrycznym i pneumatycznym dla pary, wody
i powietrza.
(210)
(731)
(540)

466411
(220) 2017 01 18
BOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 02.01.01, 02.01.16, 02.03.01, 02.03.23, 02.03.02
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych, utrwa-
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lone na nośnikach oprogramowanie, błony rentgenowskie
naświetlone, czułe filmy reprograficzne naświetlone, dane
zapisane elektronicznie, dane zapisane magnetycznie, dyski optyczne zapisane, dyski wstępnie zaprogramowane,
dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, elektroniczne tablice z rozkładami, film kinematograficzny naświetlony, filmy do przezroczy naświetlone, folia holograficzna,
hologramy, hologramy do poświadczania autentyczności
produktów, katalogi elektroniczne, klisze rentgenowskie naświetlone, inne niż do celów medycznych, komputerowe
mapy cyfrowe, mikrofilmy naświetlone, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe zawierające
gry, taśmy z nagraniami, wstępnie nagrane dyski kompaktowe, wstępnie nagrane kasety, zapisane pliki danych, zdjęcia
rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, 16 afisze, plakaty, książki, atlasy, biuletyny informacyjne, cenniki, czasopisma [periodyki], drukowane nagrody, drukowane karty na przepisy, drukowane jadłospisy,
drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane etykietki papierowe, dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady,
drukowane wzory, drukowane zaproszenia, drukowane znaki
papierowe, formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], fotografie oprawione i nieoprawione, gazety, kalendarze, kalendarze adwentowe, kalendarze ścienne, kalendarze z kartkami do wyrywania, kalendarze spotkań [agendy],
kartki do opakowań na prezenty, kartki urodzinowe, kartki
z podziękowaniami, kartki z życzeniami, kartki świąteczne,
karty informacyjne, karty menu i karty upominkowe, karty
okolicznościowe, katalogi, katalogi sprzedaży wysyłkowej,
kupony, mapy, listy adresów, mapy drogowe, mapy geograficzne, materiały drukowane do celów instruktażowych,
naklejki [kalkomanie], nalepki na zderzaki pojazdów, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], okładki czasopism, periodyki
drukowane, plakaty reklamowe, pieczątki z adresem, plany,
pocztówki i widokówki, podręczniki instruktażowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty, przewodniki
drukowane, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne,
publikacje promocyjne, reklamowe znaki papierowe, reklamy drukowane, reprodukcje obrazów, spisy, tablice ogłoszeniowe z papieru, tablice reklamowe z tektury, ulotki, terminarze [materiały drukowane], wizytówki, wykresy ścienne,
zaproszenia, zawiadomienia [artykuły papiernicze], deski kreślarskie [rysownice], dekoracje na środek stołu z papieru, materiały do modelowania, zestawy do malowania dla artystów,
artykuły do pisania i stemplowania, kalendarze drukowane,
kalendarze na biurko, etykietki na prezenty, papier do korespondencji, papier listowy z nagłówkiem, pieczątki [artykuły
papiernicze], tace na pióra i długopisy, tacki biurkowe, tablice na notatki, teczki na dokumenty, opakowania kartonowe,
opakowania na prezenty, karton opakowaniowy, kartonowe
pudełka do pakowania, kartonowe pudełka [do pakowania
przemysłowego], kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie
składanej, kartonowe pudełka na prezenty, kartony na prezenty, kokardy papierowe, kokardy do pakowania ozdobnego, materiały do opakowywania, materiały do pakowania
z papieru, materiały opakowaniowe wykonane z opartych
na minerałach substytutach papieru, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze],
opakowania na żywność, opakowanie na prezenty, ozdobne
kokardy papierowe do pakowania, papier do owijania i pakowania, papier do pakowania prezentów, papier do zawijania, papierowe etykietki na prezenty, papierowe pojemniki
do przechowywania, papierowe pojemniki do żywności
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na wynos, papierowe pudełka na jajka, papierowe torby
na prezenty, papierowe torebki na kanapki, papierowe torebki na przyjęcia, papierowe torebki na wino, papierowe
wstążki do pakowania prezentów, pojemniki kartonowe, pojemniki kartonowe do pakowania, pojemniki na lód wykonane z papieru lub kartonu, pojemniki papierowe do pakowania, pojemniki wysyłkowe z tektury, przemysłowe pojemniki
opakowaniowe z papieru, pudełka kartonowe do użytku domowego, pudełka kartonowe lub papierowe, pudełka kartonowe na torty, pudełka na jajka, pudełka tekturowe wykonane z tektury falistej, pudełka wykonane z płyty pilśniowej,
pudełka wykonane z tektury falistej, pudełka z papieru, pudła kartonowe, pudła na kapelusze z tektury, rolki kartonowe
na pocztę, składane pudełka kartonowe, składane pudełka
z papieru, szczelne opakowania z tektury, tace kartonowe
do pakowania żywności, taśmy zabezpieczające z tworzyw
sztucznych, torby na prezenty, torby na zakupy, torby papierowe, torby papierowe do pakowania, torby papierowe
do użytku przy pieczeniu, torby papierowe na zakupy, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, tuby
z tektury, worki na śmieci, wypełnienie z papieru lub kartonu,
wyściełający papier do opakowań, wyściełane torby papierowe, wyściełane torby tekturowe, 30 kawa, herbata, kakao,
cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, włączając
czekoladę i desery, czekoladki, lody, sorbety, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
przyprawowe, przyprawy, lód, dania gotowe z ryżu, przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu.
(210) 466609
(220) 2016 03 09
(731) Caffe Nero Group Limited, Londyn, GB
(540) CAŁA NADZIEJA W KAWIE
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, mąka i preparaty zbożowe, herbatniki, ciasteczka,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, batony czekoladowe,
owoce w polewie czekoladowej, orzechy w polewie czekoladowej, ziarenka kawy w polewie czekoladowej, lody, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
przyprawy, lód, makarony, ciasta, tarty i puddingi, ciastka, słodziki, aromaty, gotowe posiłki i przekąski mianowicie posiłki
składające się głównie z makaronu lub ryżu, gotowe posiłki
składające się głównie z chleba, krakersów i/lub ciasteczek,
preparowane [przetworzone] posiłki i przekąski, mianowicie,
kanapki, pizze, kanapki typu wrap i panini, przekąski na bazie zbóż, przekąski gotowe do spożycia na bazie czekolady,
przekąski o smaku sera, mianowicie, chipsy kukurydziane, kukurydza prażona, popcorn, krakersy, kulki serowe i dmuchane kuleczki serowe, kapsułki z kawą, substytuty kawy, napoje
kawowe i espresso, napoje na bazie kawy i/lub espresso, napoje bezalkoholowe i drinki bezalkoholowe na bazie kawy,
kawa mielona i ziarnista, esencje i wyciągi z kawy, herbata
ziołowa, napoje na bazie herbaty, kakao i preparaty na bazie kakao, napoje kakaowe, biszkopty, słodkie babeczki typu
muffin, bułeczki pszenne, placki oraz preparaty i mieszanki
do produkcji wyżej wymienionych produktów, muesli i batoniki muesli, kanapki tostowe, sosy, syropy, posypki i masy
do smarowania, wanilia, szerbety i sorbet, lody smakowe
i mrożone wyroby cukiernicze, czekolada i wanilia w proszku, syropy smakowe do napojów, sosy owocowe, nadzienia,
owsianka, płatki owsiane, 35 zarządzanie biznesowe, usługi
w zakresie reklamy i administracji związane z usługami kafeterii, restauracji, sklepu z kawą, baru z przekąskami i usługami kateringowymi, usługi franchisingu związane z usługami kafeterii, restauracji, sklepu z kawą, baru z przekąskami
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i usługami kateringowymi, mianowicie udzielanie wsparcia
biznesowego przy zakładaniu i/lub prowadzeniu restauracji,
kawiarni, pijalni kawy i barów przekąskowych, usługi sklepów detalicznych związane z kawą, herbatą, kakao, kapsułkami z kawą, paczkowaną i gotową żywnością, książkami,
przyrządami kuchennymi i zastawą stołową, usługi sklepów
detalicznych on-line związane z kawą, herbatą, kakao, kapsułkami z kawą, paczkowaną i gotową żywnością, książkami,
przyrządami kuchennymi i zastawą stołową, usługi detaliczne związane z kawą, herbatą, kakao, kapsułkami z kawą,
paczkowaną i gotową żywnością, książkami, przyrządami
kuchennymi i zastawą stołową świadczone za zamówieniem
pocztowym, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
programów motywacyjnych w celu promocji zakupu i sprzedawania kawy, herbaty, kakao, kapsułek z kawą, paczkowanej
i gotowej żywności, książek, przyrządów kuchennych i zastawy stołowej, obsługa programów lojalnościowych, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze, dotyczące uprzednio
wymienionych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi związane z restauracjami i kateringiem, usługi restauracji samoobsługowych, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
kafeterie, usługi w zakresie żywności na wynos, usługi w zakresie prowadzenia kawiarni i pijalni kawy, usługi restauracji
z jedzeniem na wynos, usługi w zakresie zaopatrzenia biur
w kawę, świadczone biurom usługi w zakresie dostawy kawy,
kontraktowe usługi w zakresie żywności, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie żywności i napojów na wynos,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych.
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bakteriobójczych i grzybobójczych, farb i lakierów, sprzedaż
hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet
kosmetyków samochodowych, sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet środków do mycia
ciała, włosów, zębów.
(210) 467551
(220) 2017 02 13
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIOSOFT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, żywność dietetyczna, żywność do celów medycznych,
płyny, krople, żele, emulsje, aerozole do celów medycznych,
plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kompresy do celów medycznych, maści i żele do celów medycznych, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne.
467567
(220) 2017 02 13
KOLET-ICIEK ANNA WYDAWNICTWO KRAKÓWEK,
Kraków
(540) MIASTO pociech
(210)
(731)

467129
(220) 2017 02 06
DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów
(540) dynamax
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 chemiczne środki organiczne do czyszczenia, preparaty zapobiegające powstawaniu plam, preparaty zapobiegające powstawaniu pleśni, kity dla celów przemysłowych, lepiki, kleje dla celów przemysłowych, spoiwa
do naprawy powierzchni, powłoki ochronne do budynków
(inne niż farby i oleje), 2 bejce, farby, lakiery, pokosty, powłoki ochronne do budynków (farby), preparaty zapobiegające powstawaniu rdzy, 3 środki do czyszczenia, środki
do mycia, środki do wybielania, środki do prania, preparaty
do usuwania plam, środki do usuwania kamienia, preparaty
do odtłuszczania, preparaty do neutralizacji powierzchni,
środki do renowacji, konserwacji, pielęgnacji powierzchni,
środki do nabłyszczania, pastowania powierzchni, środki
antystatyczne, środki i preparaty do dezynfekcji, środki i preparaty bakteriobójcze, środki i preparaty grzybobójcze, dezodoranty pomieszczeń i pojazdów, środki do odświeżania
powietrza, ściereczki, żele, płyny i proszki do czyszczenia,
toaletowe środki sanitarne, kosmetyki samochodowe, środki do pielęgnacji ciała i włosów, środki do mycia ciała, żele
do mycia ciała, środki do kąpieli, środki do mycia włosów,
mydła, środki do czyszczenia zębów, pasty, proszki i płyny
do zębów, szampony, preparaty do golenia, dezodoranty
osobiste, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz za pośrednictwem sieci Internet produktów wytworzonych z wykorzystaniem nanotechnologii, środków do czyszczenia, ochrony
i konserwacji, środków do mycia, środków do dezynfekcji,

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i publikacje poligraficzne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, 38 portale i fora internetowe,
41 publikowanie on line książek i czasopism, publikowanie
książek, publikowanie on line tekstów i materiałów innych niż
reklamowe, informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych
i rekreacji.
467677
(220) 2017 02 16
MAUNA COSMETICS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MAUNA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, pianki,
tipsy, eyelinery, toniki, kosmetyki upiększające, korektory,
kosmetyki kolorowe, olejki mineralne, środki nawilżające
[kosmetyki], kremy tonizujące, kosmetyki do samoopalania,
kremy samoopalające, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do włosów, żele nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, preparaty samoopalające, balsamy samoopalające,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki
do cery zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele po opalaniu, kremy do ciała, kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki w postaci kremów, olejki po opalaniu,
olejki do opalania, kosmetyki do makijażu twarzy, pudry
w kamieniu, kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc,
kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do ust, kosmetyki
(210)
(731)
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do stosowania na skórę, błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji urody, preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania,
kosmetyki w gotowych zestawach, podkłady do paznokci,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki blokujące
promieniowanie słoneczne, peelingi do twarzy, kosmetyki
do makijażu skóry, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki
w postaci płynów, preparaty do samoopalania, kosmetyki
w postaci cieni do powiek, środki do oczyszczania skóry
twarzy, płyny do mycia twarzy, produkty przeciwsłoneczne
do ust, środki nawilżające do twarzy, preparaty do wybielania skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, olejki do pielęgnacji skóry, zmywacze lakieru do paznokci, baza podkładowa do paznokci,
odżywki utwardzające do paznokci, nawilżające balsamy
do ciała, olejki blokujące promieniowanie słoneczne, paski
do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania
zębów, maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, środki wyszczuplające, inne niż do celów medycznych,
środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako
kosmetyki, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała,
wymienne wkłady pudru do puderniczek, puder w kamieniu do kompaktów, 5 suplementy żywnościowe, białkowe
suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy z wapniem, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety z białkiem
sojowym, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe,
suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie,
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy
odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy diety
składające się głównie z wapnia, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety zawierające białko,
35 promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży
i zakupu towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi związane
ze sprzedażą hurtową i detaliczną suplementów diety i kosmetyków, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji
urody, udzielanie informacji konsumenckich o produktach
w zakresie kosmetyków.
(210) 467679
(220) 2017 02 13
(731)	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SZKOŁA GIEŁDOWA

Nr ZT28/2017

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, publikacje drukowane, 35 analizy rynkowe i badania
rynku, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi informacyjne, reklamowe
i promocyjne, dotyczące rynku kapitałowego, obrotu akcjami, obligacjami i innymi instrumentami finansowymi oraz
towarami giełdowym, usługi w zakresie przeprowadzania
akcji marketingowych przez Internet, 41 usługi edukacyjne
związane z usługami finansowymi, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, szkoleń, warsztatów
związanych z rynkiem kapitałowymi oraz ładem korporacyjnym, usługi w zakresie gier finansowych świadczone drogą
elektronicznego przekazu oraz organizowanie konkursów dotyczących usług finansowych, rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego, publikowanie książek, periodyków, biuletynów,
magazynów oraz publikacje elektroniczne, w zakresie usług
finansowych, rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego.
467680
(220) 2017 02 16
MAUNA COSMETICS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MAUNA CP
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, pianki,
tipsy, eyelinery, toniki, kosmetyki upiększające, korektory,
kosmetyki kolorowe, olejki mineralne, środki nawilżające
[kosmetyki], kremy tonizujące, kosmetyki do samoopalania,
kremy samoopalające, kosmetyki brązująco-opalizujące,
kosmetyki do włosów, żele nawilżające, kosmetyki do rzęs,
kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające, preparaty samoopalające, balsamy samoopalające,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki
do cery zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele po opalaniu, kremy do ciała, kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki w postaci kremów, olejki po opalaniu,
olejki do opalania, kosmetyki do makijażu twarzy, pudry
w kamieniu, kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc,
kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki do ust, kosmetyki
do stosowania na skórę, błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji urody, preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania,
kosmetyki w gotowych zestawach, podkłady do paznokci,
kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, zmywacze do paznokci, kosmetyki blokujące
promieniowanie słoneczne, peelingi do twarzy, kosmetyki
do makijażu skóry, kolorowe kosmetyki do oczu, kosmetyki
w postaci płynów, preparaty do samoopalania, kosmetyki w postaci cieni do powiek, środki do oczyszczania skóry
twarzy, płyny do mycia twarzy, produkty przeciwsłoneczne
do ust, środki nawilżające do twarzy, preparaty do wybielania skóry, płyny do pielęgnacji skóry, perełki zawierające
kosmetyki do kąpieli, olejki do pielęgnacji skóry, zmywacze
lakieru do paznokci, baza podkładowa do paznokci, odżywki utwardzające do paznokci, nawilżające balsamy do ciała,
olejki blokujące promieniowanie słoneczne, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów,
maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, środki
wyszczuplające, inne niż do celów medycznych, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, wymienne wkłady
pudru do puderniczek, puder w kamieniu do kompaktów,
5 suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety,
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy z wapniem,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające alginiany,
(210)
(731)
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suplementy diety zawierające enzymy, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie
z minerałów, nutraceutyki do stosowania jako suplementy
diety, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające
siemię lniane, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy
odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy odżywcze składające się głównie
z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia,
suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety zawierające białko, 35 promocja sprzedaży, usługi
w zakresie promocji sprzedaży, pośredniczenie w umowach
dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
usługi związane ze sprzedażą hurtową i detaliczną suplementów diety i kosmetyków, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów
do pielęgnacji urody, udzielanie informacji konsumenckich
o produktach w zakresie kosmetyków.
(210) 467710
(220) 2017 02 16
(731)	JET LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) jetline

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 16 papier i karton, artykuły papiernicze, materiały introligatorskie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, materiały opakowaniowe, materiały piśmiennicze, materiały drukowane, czcionki drukarskie, matryce,
sprzęt i urządzenia biurowe, w tym urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządzenia i maszyny do introligatorstwa, urządzenia i maszyny do powielania,
20 stoiska wystawowe, stojaki reklamowe, stojaki i półki, dekoracje, maszty flagowe, palety transportowe, tablice ogłoszeniowe, 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, usługi
marketingowe na rzecz osób trzecich, usługi na rzecz osób
trzecich w zakresie zarządzania nie ujęte w innych klasach,
usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi powielania dokumentów, wynajem tablic reklamowych, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
reklam, reklamy telewizyjne i radiowe, reklama zewnętrzna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, 36 doradztwo finansowe, pośrednictwo w sprawach finansowych, pośrednictwo w sprawach nieruchomości, pośrednictwo w sprawach ubezpieczeń, organizowanie

Nr ZT28/2017

finansowania projektów budowlanych, 37 usługi doradztwa
budowlanego, usługi budowlane i wykończeniowe, usługi
instalacyjne w zakresie instalacji infrastruktury użytkowej
budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych
i pomieszczeń gospodarczych, budownictwo, konsultacje
budowlane, 40 usługi drukowania, drukowanie litograficzne,
offsetowe, szablonów, zdjęć, laminowanie, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, usługi w zakresie foto
kompozycji, usługi poligraficzne, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, aktualizacja oprogramowania komputerowego,
rejestracja i pośrednictwo w sprzedaży i instalacji domen
internetowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, pośrednictwo w sprzedaży i instalacji certyfikatów ssl,
powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji mobilnych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w zakresie technologii informacyjnej, architektura, doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, oprogramowanie jako usługa, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich oraz późniejsza obsługa techniczna we wskazanym zakresie, usługi projektowania graficznego, w tym
grafiki komputerowej, wzornictwo przemysłowe.
467719
(220) 2017 02 16
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Delikatesy kuchni

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne,
pasztety, smalec, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne,
ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe dania
z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, desery
owocowe, jogurtowe i mleczne, mleko, nabiał i substytuty
nabiału, produkty mleczne, produkty serowarskie, 30 ryż,
kasze, sól, przyprawy i dodatki smakowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet,
sosy [przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, zboża,
przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki,
batony i guma do żucia, chleb, wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron,
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
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świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, rośliny, grzyby, słód
i zboża nieprzetworzone, wodorosty spożywcze dla ludzi,
siemię lniane, sezam jadalny, świeże nasiona roślin strączkowych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzowane napoje gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, piwo i produkty
piwowarskie, napoje na bazie orzechów i soi, 33 alkohole
wysokoprocentowe, cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, wino,
wina musujące, wino alkoholizowane, wymieszane napoje
alkoholowe, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego
związane ze sprzedażą mięsa i wędlin, zup i wywarów, ekstraktów mięsnych, przetworzonych produkty mięsne, past
mięsnych, pasztetów, smalcu, jaj i produktów z jaj, olejów
i tłuszczów jadalnych, ryb, owoców morza i mięczaków,
past rybnych i z owoców morza, przetworzonych owoców,
warzyw i grzybów, w tym orzechów i nasion roślin strączkowych, galaretek, dżemów, kompotów, past owocowych
i warzywnych, sałatek gotowych, gotowych dań z mięsa, przekąsek z owoców, przekąsek na bazie ziemniaków,
przekąsek na bazie orzechów, przekąsek na bazie warzyw,
przekąsek na bazie tofu, przekąsek na bazie mięsa, deserów owocowych, jogurtowych i mlecznych, mleka, nabiału
i substytutów nabiału, produktów mlecznych, produktów
serowarskich, ryżu, kasz, soli, przypraw i dodatków smakowych, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów,
mąki, syropów i melasy, octu, sosów [przypraw], sosów,
pikantnych sosów, czatnej i past, zbóż, przekąsek z produktów zbożowych, batonów zbożowych i energetycznych,
płatków śniadaniowych, owsianki i grysiku, czekolady, lodu,
lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów,
cukierków, batonów i gumy do żucia, chleba, wyrobów
cukierniczych, ciast, tart i ciasteczek, suchego i świeżego
makaronu, klusek i pierogów, dań na bazie ryżu, dań gotowych zawierających makaron, ciast do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanek do jego przygotowywania,
cukrów, naturalnych słodzików, polew cukierniczych i nadzień, produktów pszczelich, drożdży i zaczynów, słodkich
polew i nadzień, ziaren przetworzonych, skrobi i wyrobów
z tych towarów, preparatów do pieczenia i drożdży, płodów
rolnych i z akwakultury, produktów ogrodniczych i leśnych,
świeżych owoców, warzyw, orzechów i ziół, roślin, grzybów,
słodu i zbóż nieprzetworzonych, wodorostów spożywczych
dla ludzi, siemienia lnianego, sezamu jadalnego, świeżych
nasion roślin strączkowych, napojów owocowych, wody,
soków, aromatyzowanych napojów gazowanych, napojów
bezalkoholowych, preparatów do produkcji napojów, syropów do napojów, piwa i produktów piwowarskich, napojów
na bazie orzechów i soi, alkoholi wysokoprocentowych, cydru, napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa), preparatów
do produkcji napojów alkoholowych, wina, win musujących,
wina alkoholizowanego, wymieszanych napojów alkoholowych, usługi dystrybucyjne, usługi eksportu i importu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo
handlowe, usługi organizowania gier i konkursów, promocja
sprzedaży, usługi programów lojalność i owych, motywacyjnych i promocyjnych, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej.
(210)
(731)

467737
(220) 2017 02 17
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT28/2017

(540) CosmoLash
(510), (511) 3 kosmetyki.
467738
(220) 2017 02 17
BROWAR CHMIELNY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) BROWAR CHMIELNY DOM

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
467741
(220) 2017 02 17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRZEŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nysa
(540)	Grześ PIZZERIA Cukiernia Piekarnia
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.01.11, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 chleb, wyroby cukiernicze, pizza, 43 usługi
restauracyjne.
467804
(220) 2017 02 17
SZPONARSKI BARTŁOMIEJ, URSATJEW STANISŁAW
PLANETA ROBOTÓW SPÓŁKA CYWILNA, Opole
(540) PLANETA ROBOTÓW
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 24.15.01, 24.15.13, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, broszury, czasopisma periodyczne, fotografie, kalendarze, materiały drukowane, materiały piśmienne,
notatniki, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, okładki, papier do pisania, pieczęcie
i stemple, podręczniki i książki, przyrządy do pisania,
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pudełka kartonowe lub papierowe, artykuły biurowe segregatory, teczki, skoroszyty, teczki na dokumenty,
wydruki graficzne, nalepki, naklejki, notesy podręczne,
41 szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne,pokazy edukacyjne, usługi edukacyjne klubów, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek edukacyjnych, organizowanie wystaw
edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych,
prowadzenie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez
edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych,
organizacja konkursów edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, zapewnianie pokazów edukacyjnych,
edukacja w dziedzinie informatyki, usługi edukacyjne dotyczące komputerów, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, obozy letnie rozrywkowe i edukacyjne, usługi
edukacyjne świadczone dla dzieci, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie
widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw
do celów edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, edukacja w dziedzinie posługiwania
się komputerami, usługi w zakresie edukacji i nauczania,
zajęcia zorganizowane, dla dzieci rozrywkowe i edukacyjne, usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, usługi edukacyjne dotyczące pisania programów
komputerowych, usługi edukacyjne oparte na systemach
komputerowych, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, usługi
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, nauczanie wspomagane komputerowo, usługi szkoleniowe wspomagane komputerowo, szkolenie
w oparciu o komputery, szkolenia w zakresie programowania komputerów, szkolenia w zakresie projektowania
programów komputerowych, szkolenie w zakresie pisania
programów komputerowych.
468000
(220) 2017 02 22
DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) globtra
(210)
(731)

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama w Internecie, zarządzanie i obsługa zespołów tłumaczy, 41 usługi tłumaczeniowe, interpretacje językowe, 42 oprogramowanie i usługi służące
do tłumaczeń.

(210)
(731)

468130
(220) 2017 02 27
BRUSH BARBER SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

Nr ZT28/2017

(540) BRUSH BARBER SHOP

(531) 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18, 10.05.04, 10.05.05, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, higieniczne preparaty w postaci
środków toaletowych, preparaty do depilacji i golenia, płyny do golenia, piany do golenia, preparaty kosmetyczne
po goleniu, 8 ostrza: maszynki do golenia, brzytwy, nożyczki do paznokci, pilniki do paznokci, cążki i szczypce do paznokci, pincety, nieelektryczne przybory ręczne do układania włosów, zestawy do golenia, nieelektryczne maszynki
do golenia, elektryczne maszynki do golenia, 11 urządzenia
do suszenia pomalowanych paznokci, suszarki do rąk, suszarki do włosów, suszarki do włosów do użytku w salonach piękności, lampy elektryczne, lampy ultrafioletowe i promienniki
podczerwieni inne niż do celów medycznych, sterylizatory,
20 lusterka toaletowe (ręczne), meble łazienkowe, meble
ogrodowe, fotele fryzjerskie i wyposażenie meblarskie salonów fryzjerskich, ramki do obrazów, wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych
przeznaczone do dozowania i przechowywania preparatów
kosmetycznych oraz przyrządów kosmetycznych a także
uchwyty do narzędzi wykonane z tych materiałów, 21 szczotki i grzebienie do włosów, przybory toaletowe, gąbki toaletowe, grzebienie, gąbki do celów domowych, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli,
pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów
toaletowych, uniwersalne przenośne pojemniki do użytku domowego, pojemniki do przechowywania akcesoriów
do włosów do użytku w gospodarstwie domowym, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na mydło, pojemniki do użytku
domowego, pojemniki na szczoteczki do zębów, przemysłowe pojemniki opakowaniowe ze szkła, przemysłowe pojemniki opakowaniowe z porcelany - wszystkie nie z metali
szlachetnych ani nie pokrywane nimi, naczynia ze szkła, porcelany i ceramiki nie ujęte w innych klasach, 35 usługi sprzedaży w sklepach i hurtowniach artykułów kosmetycznych,
chemii stosowanej w kosmetyce, artykułów wyposażenia
salonów fryzjerskich i kosmetycznych, reklama za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie organizowania wystaw
w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie hurtowni z kosmetykami i sprzętem do wykonywania zabiegów
kosmetycznych oraz produktami do stylizacji i pielęgnacji
paznokci u dłoni i stóp, 44 usługi medyczne, porady specjalistów z zakresu dermatologii, okulistyki, chirurgii plastycznej,
higiena i troska o urodę istot ludzkich, prowadzenie salonów
kosmetycznych, salonów piękności, solariów, gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów profilujących sylwetkę, usługi
manicure, pedicure, nakładania sztucznych paznokci, tipsów,
prowadzenie salonów fryzjerskich.

16

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

468237
(220) 2017 02 28
TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
(540) BIELIK VODKA PURE POLISH VODKA PREMIUM
QUALITY
(210)
(731)

Nr ZT28/2017

(210) 468351
(220) 2017 03 02
(731) FUNDACJA PAŃSTWO PRAWA, Warszawa
(540) FUNDACJA PAŃSTWO PRAWA

(531)

(531) 03.07.01, 03.07.16, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wódka, która spełnia wymogi określone
w specyfikacji technicznej oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego Polska wódka/Polish Vodka.
(210) 468324
(220) 2017 03 02
(731) ANDREJAS SABINA BIURO RACHUNKOWE, Kielce
(540) Biuro Rachunkowe ANDREJAS

09.07.01, 09.07.22, 02.01.01, 20.01.03, 20.07.01, 20.07.02,
17.03.01, 17.03.02, 27.05.11, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 35 promocja wspólnot i społeczności lokalnych,
promocja prawa europejskiego i integracji europejskiej, promocja nauki, edukacji, oświaty i wychowania, promocja polskiego dorobku intelektualnego w kraju i zagranicą, doradztwo podatkowe w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 36 Doradztwo podatkowe inne
niż prowadzenie rachunków, 41 Przeprowadzanie kampanii
podnoszących świadomość prawną społeczeństwa poprzez
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, działania wspomagające rozwój demokracji polegające na organizacji i prowadzeniu konferencji z zakresu
prawa, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez
organizowanie i prowadzenie seminariów tematycznych,
rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, działania
na rzecz mniejszości narodowych polegające na organizowaniu i prowadzeniu warsztatów oraz szkoleń z zakresu prawa, 45 usługi prawne, działania na rzecz ochrony wolności
i praw człowieka oraz swobód obywatelskich polegające
na świadczeniu usług w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, doradztwo prawne, udzielanie korepetycji w zakresie prawa, udzielanie informacji prawnych, przeprowadzanie badań prawnych.
468421
(220) 2017 03 03
PRESIDENT ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa
(540) president
(510), (511) 9 radiokomunikacja (aparatura) przenośna, radia
dwukierunkowe, włączając radia CB, radia o krótkim zasięgu z tunerem AM/FM oraz opcją informującą o pogodzie
oraz o sytuacji na drogach, radia GMRS o większym zasięgu, radia dla statków, odbiorniki i akcesoria GPS, modemy,
pagery, osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych, anteny:
anteny radiowe, anteny samochodowe, anteny CB, anteny
telekomunikacyjne, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepie internetowym
z artykułami, urządzeniami i przyrządami elektrycznymi,
elektronicznymi, fotograficznymi, żeglarskimi, pomiarowymi,
sygnalizacyjnymi, kontrolnymi, urządzeniami do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, nawigacją satelitarną, urządzeniami radiowo-telewizyjnymi oraz osprzętem do nich, urządzeniami podłączanymi do komputera,
sprzętem komputerowym oraz osprzętem komputerowym,
antenami CB, radioodbiornikami CB i osprzętem do nich,
usługi reklamy, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, usługi agencji reklamowej, profesjonalne, sporządzanie statystyk, także on-line,
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 26.03.01, 26.03.18
(510), (511) 35 usługi w zakresie rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg, prowadzenie pełnej księgowości i uproszczonych form księgowych, zarządzanie rachunkami, usługi
w zakresie sprawozdawczości, doradztwo i bezpośrednia
pomoc w prowadzeniu interesów, audyty, usługi w zakresie
dokumentacji płacowej, ubezpieczeniowej i kadrowej, optymalizacja metod zatrudniania i wynagradzania pracowników,
przygotowania zeznań podatkowych, prognozy ekonomiczne, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi związane z administracją i obsługą biura,
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
zarządzanie finansami, raportowanie wyników finansowych,
ekspertyzy dla celów fiskalnych i finansowych, ekspertyzy
i wyceny do celów podatkowych, 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie rachunkowości, podatków, prawa
pracy i ubezpieczeń.
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sondaże, badania opinii publicznej, doradztwo i sporządzanie opinii handlowych, informacja handlowa, dostarczanie
informacji przez sieci telekomunikacyjne i Internet w celach
reklamowych i handlowych, dystrybucja towarów w celach
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe oraz ogłoszenia handlowe i reklamowe, wypożyczanie materiału reklamowego, pośrednictwo w umowach kupna i sprzedaży
towarów, także odpłatne wykonywanie usług przyjmujących postać danych, tekstu, obrazu i/lub dźwięku, przy zastosowaniu sieci komputerowych lub telekomunikacyjnych,
marketing bezpośredni, marketing, doradztwo w zakresie
zbytu i zakupu, powyższe usługi również dostarczane online z elektronicznych lub komputerowych baz danych lub
Internetu, wykonywanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, bezpośrednia reklama on-line w sieci komputerowej i telekomunikacyjnej, oferowanie usług aukcyjnych
w formie promocji, usługa kompilacji ogłoszeń reklamowych
do użytku w Internecie i w celu wykorzystania ich w formie
stron internetowych, opracowywanie interaktywnego panelu informacyjnego do dystrybucji, promocji, sprzedaży, bezpośrednia usługa zamawiania towarów i usług za pośrednictwem komputera, telefonu, radioodbiorników CB, 38 usługi
telekomunikacyjne: komunikacja wykorzystująca terminale
komputera, przekazywanie danych, tekstu, dźwięku i obrazu,
przekazywanie wiadomości i obrazów przy pomocy komputera, usługi radiowe w zakresie przekazywanie wiadomości,
zbieranie, zestawianie, udostępnianie, przesyłanie i dostarczanie wiadomości i informacji, w szczególności do baz
danych dostępnych publicznie, do sieci przesyłu danych,
takich jak Internet lub na zapotrzebowanie per faxpolling,
przesyłanie telekopii, przesyłanie danych on-line, transmisja
satelitarna dźwięku i obrazu, usługi agencji prasowej i domu
mediowego, obsługa telekonferencji, poczta elektroniczna,
świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń, dostarczanie dostępu do elektronicznych tablic ogłoszeń on-line,
przesyłanie, dystrybucja i transmisja sygnałów telewizyjnych,
radiowych, telekomunikacyjnych przez bezprzewodową i/
lub kablową sieć cyfrową i analogową, włącznie z operacjami on-line i off-line, także przez komputer, transmisja danych
drogą satelitarną on-line przez globalną sieć komputerową,
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przez komputery, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność
poprzez sieć światłowodów, poczta elektroniczna, przekaz
satelitarny, telefonia komórkowa, wypożyczanie modemów,
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze poprzez radio, telefon lub inne
środki łączności elektronicznej.
468537
(220) 2017 03 07
BOSFOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) balkana
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe, dojrzewające, topione, produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko, napoje
mleczne lub z przewagą mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów spożywczych, nabiału, w szczególności
serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
(210)
(731)

Nr ZT28/2017

targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży
artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów,
twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów,
śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału
w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
wymienionych w klasie 29 pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowmi, sklepie i w sklepie internetowym z napojami bezalkoholowymi, napojami dietetycznymi oraz ze słodyczami.
468568
(220) 2017 03 08
ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) The Brain Genialny Umysł

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.05, 26.13.25
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie treści reklamowych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów,
teleturniejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych, programów z interaktywnym
udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych, usługi udostępniania czasu
dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, 41 produkcja i montaż filmów, reportaży, programów
telewizyjnych, produkcja audycji radiowych i telewizyjnych,
realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie teleturniejów
i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów i teleturniejów z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy,
usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego, organizacja i produkcja nagrań filmowych
i dźwiękowych, obsługa techniczna i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej,
programowanie komputerowe, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania kom-
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puterowego, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, 45 usługi administrowania prawami własności
intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie
prawami własności intelektualnej.
468662
(220) 2017 03 09
RANBAXY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FORTILIVER FORTE
(510), (511) 5 preparaty lecznicze i farmaceutyczne.

(210)
(731)

(210) 468720
(220) 2017 03 10
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP KLIPER

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.15.02, 24.15.21
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz,
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
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i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych,
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali.
(210) 468746
(220) 2017 03 13
(731) KOWALEWSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) EPI VITA

(531) 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.
(210) 468881
(220) 2017 03 15
(731) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola
(540) PRECISE
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, kształtki
betonowe, rury betonowe, rurowe kształtki betonowe, silosy
betonowe, betonowe zbiorniki, betonowe zbiorniki na szambo, betonowe pokrywy do włazów, beton towarowy, betony
uszlachetnione, szlichty, zaprawy murarskie, piasek budowlany, żwir, kruszywa budowlane, gotowe elementy betonowe:
bloczki budowlane, pustaki, kręgi betonowe, przepusty betonowe, elementy stropowe, płyty konstrukcyjne betonowe,
belki betonowe, elementy ogrodzeniowe, drogowe bariery
betonowe, słupy betonowe, ogłoszeniowe słupy betonowe,
kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, betonowa galanteria
ogrodowa: figurki, konstrukcje altan, ławki betonowe, pojemniki betonowe, zbiorniki betonowe.
(210) 468911
(220) 2017 03 15
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Korona Królowej
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
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rzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz,
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych,
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, w tym udostępnianie online interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie
i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko-
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munikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie
hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.
468951
(220) 2017 03 16
POSADZKI PRZEMYSŁOWE-POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów
(540) PPP POSADZKI PRZEMYSŁOWE-POLSKA Sp. z o.o.
(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.16, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 posadzki betonowe, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
37 usługi budowlane, naprawy przemysłowe posadzek betonowych oraz nawierzchni betonowych.
468955
(220) 2017 03 16
POSADZKI PRZEMYSŁOWE-POLSKA INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kokotów
(540) PPP INTERNATIONAL Posadzki Przemysłowe - Polska
International Sp. z. o.o.

(210)
(731)

(531) 01.05.01, 01.05.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 posadzki betonowe, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
37 usługi budowlane, naprawy przemysłowych posadzek
betonowych oraz nawierzchni betonowych.
469055
(220) 2017 03 18
FERGUSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) FERGUSON
(210)
(731)

(531)

24.15.21, 26.03.23, 26.04.03, 26.04.05, 26.07.15, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do odbioru, nagrywania, transmisji, reprodukcji, przechowywania, kodowania lub dekodowania dźwięku lub obrazu, odbiorniki telewizji satelitarnej,
odbiorniki telewizji naziemnej, odbiorniki telewizji kablowej,
odbiorniki telewizji wysokiej rozdzielczości dostarczające
sygnał telewizyjny za pośrednictwem Internetu (IPTV), telewizory do telewizji przemysłowej, odbiorniki łączące funkcje: DVD+DVB-T, DVB-S2+DVB-T, IPTV+DVB-C, IPTV+DVB-T,
wzmacniacze, anteny telewizji naziemnej, urządzenia video,
cyfrowe urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu, odtwarzacze i nagrywarki plików MP3 i MP4, dekodery sygnału
satelitarnego, głośniki i zestawy głośników kina domowego,
głośniki, konwertery, odtwarzacze telewizyjnych nagrań video i nagrań wliczając nagrania DVD, urządzenia telewizji
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satelitarnej, kablowej i naziemnej, wzmacniacze telewizji
naziemnej, pozycjonery, pozycjonery telewizji satelitarnej,
przetworniki elektroakustyczne, splitery, splitery video, pozycjoner urządzeń używanych do odbioru telewizji satelitarnej,
telewizory, zestawy telewizorów, tunery, projektory obrazu,
urządzenia do nadawania i odbioru obrazu, monitory, urządzenia nawigacji satelitarnej, odtwarzacze CD, odtwarzacze
DVD, kamery video, cyfrowe urządzenia reprodukcji i przechowywania dźwięku i obrazu w tym radia, sprzęt hi-fi, urządzenia z tunerem, urządzenia do wzmacniania, modulacji,
detekcji dźwięków, głośniki, kolumny typu soundbar, głośniki
niskotonowe, samochodowe urządzenia audio, samochodowe panele LCD TV, wzmacniacze samochodowe, czytniki ebook, odtwarzacze multimedialne (HDplayer), multiswitche,
okulary 3D, tablety, multimedialne urządzenia internetowe,
telefony komórkowe, uchwyty montażowe do telewizorów,
obudowy dysków twardych, pamięć USB (pendrive), netbooki, laptopy, anteny, instalacje antenowe, wtyczki wi-fi,
czujniki ruchu, czujniki na podczerwień, czujniki wilgotności,
czujniki deszczu, czujniki temperatury, czujniki tlenku węgla,
czujniki dymu, czujniki gazu, czujniki wody, czujniki otwarcia
drzwi lub okien, czujniki zmierzchu, czujniki elektryczne, detektory ruchu, detektory wilgotności, detektory temperatury,
detektory tlenku węgla, detektory dymu, detektory gazu, detektory wycieku wody, detektory otwarcia drzwi lub okien,
wykrywacze ruchu, wykrywacze wilgotności, połączone
czujniki, czujniki do połączonych urządzeń w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, czujniki przerw w dostawie
prądu, urządzenia do pomiaru temperatury, wykrywacze
tlenku węgla, wykrywacze dymu, wykrywacze gazu, wykrywacze wycieku wody, wykrywacze otwarcia drzwi lub okien,
urządzenia do pomiaru wagi, wagi z funkcją pomiaru tkanki
tłuszczowej, termostaty, urządzenia do regulacji temperatury,
urządzenia do regulacji oświetlenia, urządzenia do sterowania systemem nawadniania, urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia do włączania/wyłączania alarmu, urządzenia alarmowe, urządzenia do sterowania i regulacji energii elektrycznej,
alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, urządzenia wchodzące w skład systemu alarmowego, pożarowego, antywłamaniowego takie jak
kamery, detektory, czujniki, dzwonki sygnalizacyjne, urządzenia wchodzące w skład systemów identyfikacji osób miedzy
innymi: kamery, czujniki, detektory temperatury, skanery,
karty magnetyczne do identyfikacji osób, aparatura do skanowania, wideofony, wilgotnościomierze, wyłączniki zdalnie
sterowane, odbiorniki telewizyjne 4k, odbiorniki telewizyjne
ultra HD, centra sterowania automatyką domową (smarthome), centra sterowania automatyką budynkową (smartbuilding), centra sterowania detektorami, odbiorniki telewizyjne
na karty abonamentowe, smart-tv, bramki sieciowe (gateway) / bramki smarthome, koncentrator jako hub / centrum
inteligentnego domu / centrum smarthome, odbiornik radiowy cyfrowy (DAB), odbiornik radiowy internetowy, centra
multimedialne z bramką sterującą systemem inteligentnego
domu, automatyka domowa do zarządzania inteligentnym
domem (smart home), automatyka budynkowa do zarządzania inteligentnym budynkiem (smart building), urządzenia i czujniki do kontroli, sterowania i zdalnego sterowania
urządzeniami elektronicznymi, elektrycznymi i elektrycznymi urządzeniami gospodarstwa domowego, obudowy
wejścia/wyjścia audio/wideo, urządzenia do szyfrowania,
transkodery, przekaźniki audio-wideo, aparatura nadawczo-odbiorcza o małym zasięgu (krótkofalówki), urządzenia
domowej stacji meteorologicznej, zegarki posiadające połączenie z siecią, syreny, alarmy, wideodomofony, kamery wideo przystosowane do celów monitoringowych, aparatura
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i oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w monitoringu wideo, kontakty magnetyczne, urządzenia identyfikacyjne do kontroli dostępu, dzwonki do drzwi, czytniki
kodów kreskowych, nianie elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe i aplikacje mobilne do urządzeń elektronicznych połączonych z Internetem, przeznaczonych do używania w zakresie zdrowia, sportu, dobrego samopoczucia
oraz automatyki domowej, oprogramowanie komputerowe i aplikacje mobilne do monitorowania i zabezpieczania
miejsca zamieszkania, sterowania i kontroli urządzeń elektronicznych, elektrycznych i elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, zarządzania energią w domu, zarządzania
i zdalnego sterowania urządzeniami w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia osób, oprogramowanie komputerowe
i aplikacje mobilne do urządzeń elektronicznych przeznaczonych do używania w pojazdach, oprogramowanie do wideokonferencji, urządzenia i oprogramowanie komputerowe
do kontroli wyświetlania wideo, smartfony, modemy, rutery
telekomunikacyjne, komputery, monitory komputerowe, klawiatury, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputerowe
klucze bezpieczeństwa, adaptery kablowe i połączeniowe,
adaptery PLC (programowalne sterowniki logiczne), serwery komputerowe, serwery i sieciowe magazyny danych,
aparatura do odczytywania kart, koncentratory, urządzenia
do zdalnego sterowania, piloty zdalnego sterowania, zestawy głośno mówiące, akumulatory i rekuperatory energii
elektrycznej, przełączniki elektryczne i zdalnie sterowane
gniazdka wtyczkowe, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, aparatura do kontrolowania temperatury, przełącznice,
przekaźniki transmisyjne, mikromoduły nadawcze do urządzeń oświetleniowych i gniazdek wtyczkowych, kalkulatory
zużycia energii, 10 ciśnieniomierze, 11 urządzenia oświetleniowe, lampy, lampy z diodą elektroluminescencyjną (diody
świecące), oprawy żarówek, lampy z diodą elektroluminescencyjną (diody del), urządzenia i instalacje do ogrzewania
i ogrzewania elektrycznego, zbiorniki ciepłej wody, urządzenia do podgrzewania wody, urządzenia wentylacyjne,
okapy wentylacyjne kuchenne, urządzenia klimatyzacyjne,
wentylatory elektryczne, wyciągi wentylacyjne, nawilżacze
powietrza, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, żarówka RGB,
wyroby oświetleniowe, żarówki.
(210) 469100
(220) 2017 03 20
(731) MRÓZ MIROSŁAW STUDIO 22, Kraków
(540) j. Baron SINCE 1980

(531) 27.05.01, 29.01.02, 26.11.08
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 20 bursztyn.
(210) 469326
(220) 2017 03 23
(731)	GRZYWACZ-KUŹMA ANETA, KUŹMA JAROSŁAW KAG
MEBLE I ŚWIATŁO SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) KAG
(510), (511) 7 zmywarki do naczyń, odkurzacze, pralki, kuchenne urządzenia elektryczne, roboty kuchenne elektryczne, 11 urządzenia i instalacje do gotowania, kuchenny sprzęt
elektryczny, kuchenki mikrofalowe, lodówki, wyciągi, suszarki
do bielizny elektryczne, rożen jako wyposażenie kuchenne,
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płyty grzejne, osprzęt oświetleniowy, w tym: lampy, lampy
elektryczne, lampy oświetleniowe, abażury, klosze do lamp,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe,
żarówki oświetleniowe, urządzenia oraz armatura sanitarna,
20 meble wypoczynkowe, sypialniane, stołowe, kuchenne,
biurowe, łazienkowe i ogrodowe, meble drewniane, z tworzywa sztucznego, metalowe, z rattanu, bambusa, tapicerowane, materace, kosze, kwietniki, półki, wieszaki, lustra,
obrazy, ramy do obrazów, karnisze, 35 usługi reklamowe
na rzecz osób trzecich, organizowanie wystaw i pokazów
w zakresie wyposażenia wnętrz, doradztwo w handlu meblami, sprzedaż hurtowa, detaliczna następujących towarów:
meble, lampy, klosze, artykuły wyposażenia wnętrz, sprzedaż
internetowa następujących towarów: meble, lampy, klosze,
artykuły wyposażenia wnętrz, 42 wzornictwo przemysłowe,
projektowanie wnętrz.
469445
(220) 2017 03 24
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI,
Warszawa
(540) SIT

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 usługi w zakresie telekomunikacji.
469446
(220) 2017 03 24
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI,
Warszawa
(540) SIT -Stowarzyszenie - Inżynierów - Telekomunikacji

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi w zakresie telekomunikacji.
469678
(220) 2017 03 29
P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) MONTE
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie,
wózki dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy,
wózki na zakupy, wózki bagażowe, wózki bagażowe ręcz-

(210)
(731)
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ne, pojazdy trzy lub czterokołowe, przyczepy jako pojazdy,
przyczepki do przewożenia dzieci, koła do pojazdów, kółka
samonastawne do wózków, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów, w tym do wózków
dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, w tym do wózków
dziecięcych i rowerów, siedzenia do pojazdów, pokrowce
na siedzenia pojazdów, pokrowce na pojazdy [dopasowane],
pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe przeciwdeszczowe
i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków
dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do wózków dziecięcych,
35 agencje importowo - eksportowe, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów
dla celów sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pokazy towarów, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie,
wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów
bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.
469680
(220) 2017 03 29
P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) VICCO
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie,
wózki dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy,
wózki na zakupy, wózki bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub czterokołowe, przyczepy jako pojazdy,
przyczepki do przewożenia dzieci, koła do pojazdów, kółka
samonastawne do wózków, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów, w tym do wózków
dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, w tym do wózków
dziecięcych i rowerów, siedzenia do pojazdów, pokrowce
na siedzenia pojazdów, pokrowce na pojazdy [dopasowane],
pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe przeciwdeszczowe
i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków
dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do wózków dziecięcych,
35 agencje importowo - eksportowe, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów
dla celów sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze(210)
(731)
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dawców towarów i usług, pokazy towarów, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie
wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów
bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.
469682
(220) 2017 03 29
P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) ASPENA
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie,
wózki dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy,
wózki na zakupy, wózki bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub czterokołowe, przyczepy jako pojazdy,
przyczepki do przewożenia dzieci, koła do pojazdów, kółka
samonastawne do wózków, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów, w tym do wózków
dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, w tym do wózków
dziecięcych i rowerów, siedzenia do pojazdów, pokrowce
na siedzenia pojazdów, pokrowce na pojazdy [dopasowane],
pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe przeciwdeszczowe
i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków
dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do wózków dziecięcych,
35 agencje importowo - eksportowe, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów
dla celów sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pokazy towarów, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie,
wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów
bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.
(210)
(731)

469686
(220) 2017 03 29
P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) BARLETTA
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie,
wózki dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy,
wózki na zakupy, wózki bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub czterokołowe, przyczepy jako pojazdy,
przyczepki do przewożenia dzieci, koła do pojazdów, kółka
samonastawne do wózków, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów, w tym do wózków

(210)
(731)
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dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, w tym do wózków
dziecięcych i rowerów, siedzenia do pojazdów, pokrowce
na siedzenia pojazdów, pokrowce na pojazdy [dopasowane],
pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe przeciwdeszczowe
i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków
dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do wózków dziecięcych,
35 agencje importowo - eksportowe, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów
dla celów sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pokazy towarów, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie,
wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów
bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.
469687
(220) 2017 03 29
P.P.H. ADAMEX J.KAROŃ, E.KASPRZYK, A.KASPRZYK
SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) ENCORE
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce głębokie,
wózki dziecięce spacerowe, wózki golfowe jako pojazdy,
wózki na zakupy, wózki bagażowe, wózki bagażowe ręczne, pojazdy trzy lub czterokołowe, przyczepy jako pojazdy,
przyczepki do przewożenia dzieci, koła do pojazdów, kółka
samonastawne do wózków, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, amortyzatory do pojazdów, resory jako sprężyny zawieszenia pojazdów, podwozia pojazdów, w tym do wózków
dziecięcych, rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, bagażniki do pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, w tym do wózków
dziecięcych i rowerów, siedzenia do pojazdów, pokrowce
na siedzenia pojazdów, pokrowce na pojazdy [dopasowane],
pokrowce na wózki dziecięce i spacerowe przeciwdeszczowe
i ochronne, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków
dziecięcych spacerowych, budki do wózków dziecięcych,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, samochodowe foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci, foteliki dla dzieci do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy bezpieczeństwa
do siedzeń w pojazdach, uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, uprzęże do wózków dziecięcych,
35 agencje importowo - eksportowe, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie w mediach produktów
dla celów sprzedaży, reklama, reklama zewnętrzna, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklamy telewizyjne, usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, pokazy towarów, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie,
(210)
(731)
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wózków, wózków dziecięcych, rowerów, fotelików i pasów
bezpieczeństwa dla dzieci, elementów oraz części konstrukcyjnych i wyposażenia do wózków dla dzieci wózków i rowerów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.
469701
(220) 2017 03 29
WERLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustianowa Górna
(540) Port Solina

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 18.03.02
(510), (511) 39 organizowanie transportu pasażerskiego
statkami, spacerowe rejsy statkami, wypożyczanie łodzi, żaglówek, kajaków, wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych.
(210) 469744
(220) 2017 03 30
(731) ŻUROMSKA ANGELIKA BEAUTY PLANET, Szczecin
(540) DERMAFRAX

(531) 01.01.01, 01.01.10, 01.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 laser frakcyjny, 44 zabiegi medycyny
estetycznej.
469760
(220) 2017 03 30
MAXAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) EBERG
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 7 sprężarki do klimatyzatorów powietrza, ssące
wentylatory wyciągowe, wentylatory do sprężania, wiertarki
elektryczne, narzędzia elektryczne, pompy elektryczne, odkurzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze elektryczne, odkurzacze domowe, odkurzacze samochodowe, odkurzacze
bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze ręczne, elektryczne domowe odkurzacze, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze
do celów przemysłowych, odkurzacze do celów domowych,
odkurzacze do użytku domowego, odkurzacze elektryczne
do celów przemysłowych, maszyny do czyszczenia przemysłowego {odkurzacze}, odkurzacze elektryczne do użytku
domowego, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg
[odkurzacze], odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze],
kosiarki, kosiarki spalinowe, elektryczne kosiarki do trawy,
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mechaniczne kosiarki do trawników, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe
do użytku ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny
do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące,
wykorzystujące dysze ciśnieniowe, urządzenia myjące, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektronarzędzia, czyszczenie (urządzenia do -) pod wysokim ciśnieniem, 9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania
ogrzewaniem, regulatory napięcia, regulatory oświetlenia,
elektroniczne regulatory, regulatory temperatury, regulatory
ciepła, kontrolery (regulatory), regulatory termostatyczne, regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory termiczne [termostaty], indukcyjne regulatory napięcia, elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości [elektroniczne],
regulatory prędkości [elektryczne], sterowniki elektryczne,
sterowniki elektroniczne, urządzenia sterujące oświetleniem,
anemometry, czujniki, czujniki gazu, czujniki wilgotności,
czujniki zbliżeniowe, czujniki elektryczne, czujniki elektroniczne, czujniki pomiarowe, czujniki płomieni, czujniki elektrooptyczne, regulatory temperatury wody, regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne, czujniki odległości, czujniki
piezoelektryczne, detektory ciepła, detektory ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku węgla, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, 11 kominki elektryczne, przenośne
kominki elektryczne, domowe kominki gazowe, systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja], klimatyzacja
do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych,
systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), ogrzewanie podłogowe, kaloryfery [ogrzewanie],
termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza, elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze powietrza [do celów domowych], elektryczne nawilżacze do użytku domowego, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, regulatory gazu, klimatyzatory, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, zawory do klimatyzatorów,
wentylatory stosowane w klimatyzatorach, klimatyzatory
montowane przy oknach [do celów przemysłowych), parowniki do klimatyzatorów, wentylatory osiowe, wentylatory
elektryczne, wentylatory pokojowe, wentylatory wywiewne,
wentylatory radialne, wentylatory stołowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory ssące, wentylatory
wyciągowe, grzejniki wentylatorowe, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne wentylatory okienne, wentylatory
pożarowe oddymiające, wentylatory do kominów, przenośne wentylatory elektryczne, wentylatory do klimatyzacji,
elektryczne grzejniki wentylatorowe, wentylatory do wymienników ciepła, kominki, filtry powietrza, filtry kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki olejowe, grzejniki
przemysłowe, konwektory [grzejniki], grzejniki akumulacyjne, domowe grzejniki, grzejniki segmentowe, grzejniki indukcyjne, grzejniki UV, grzejniki [kaloryfery], grzejniki konwekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki
halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki promiennikowe,
promienne grzejniki wiatrakowe, grzejniki do pojazdów,
elektryczne grzejniki akumulacyjne, przenośne grzejniki
elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki do pomieszczeń,
chłodnie, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodnice do pieców, chłodnice i podgrzewacze
wody, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły
jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły gazowe
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do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, gazowe kotły
kominkowe do domowych instalacji ciepłej wody, urządzenia chłodzące, oświetlenie ścienne, oświetlenie solarne,
oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie
sufitowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie dachowe
[lampy], oświetlenie nastrojowe LED, ogrzewacze powietrza,
ogrzewacze do pomieszczeń, piece olejowe [ogrzewacze
pomieszczeń do użytku domowego), piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego), piece gazowe
[ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], okapy
pochłaniające dym, wyciągi kuchenne [okapy], okapy
do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory
wyciągowe, okapy pochłaniające parę do kominków, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi
wentylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne łub klimatyzacyjne], wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin, urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych, instalacje wentylacyjne, instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne, instalacje
oświetleniowe, instalacje chłodnicze, instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze, podgrzewacze (instalacje -), instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne
do użytku komercyjnego, instalacje klimatyzacyjne do celów
domowych, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjnej, instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych],
centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje wentylacyjne do kuchni, kratki wentylacyjne będące
częścią wentylatorów wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki
wody, grille gazowe, grille elektryczne, grille do gotowania,
grille na węgiel drzewny, grille węglowe do celów domowych, elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, oświetlenie
ogrodowe, zraszacze ogrodowe [automatyczne], spa [baseny podgrzewane], kanały dymowe do kotłów grzewczych,
dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej
i internetowej towarów takich jak: sprężarki do klimatyzatorów powietrza, ssące wentylatory wyciągowe, wentylatory
do sprężania, wiertarki elektryczne, narzędzia elektryczne,
pompy elektryczne, odkurzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze elektryczne, odkurzacze domowe, odkurzacze samochodowe, odkurzacze bezprzewodowe, elektryczne odkurzacze ręczne, elektryczne domowe odkurzacze, odkurzacze
do czyszczenia powierzchni, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze
do celów domowych, odkurzacze do użytku domowego,
odkurzacze elektryczne do celów przemysłowych, maszyny
do czyszczenia przemysłowego [odkurzacze], odkurzacze
elektryczne do użytku domowego, przemysłowe maszyny
do czyszczenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze do suchych
i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze], kosiarki, kosiarki spalinowe, elektryczne
kosiarki do trawy, mechaniczne kosiarki do trawników, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do trawników z siedziskiem,
kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosiarki [maszyny], maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny
czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, urządzenia
myjące, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
elektronarzędzia, czyszczenie (urządzenia do -) pod wysokim
ciśnieniem, elektryczne urządzenia sterownicze do zarzą-
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dzania ogrzewaniem, regulatory napięcia, regulatory oświetlenia, elektroniczne regulatory, regulatory temperatury, regulatory ciepła, kontrolery (regulatory), regulatory
termostatyczne, regulatory elektryczne, regulatory termiczne, regulatory termiczne (termostaty), indukcyjne regulatory
napięcia, elektryczne regulatory prędkości, regulatory prędkości (elektroniczne), regulatory prędkości [elektryczne), sterowniki elektryczne, sterowniki elektroniczne, urządzenia
sterujące oświetleniem, anemometry, czujniki, czujniki gazu,
czujniki wilgotności, czujniki zbliżeniowe, czujniki elektryczne, czujniki elektroniczne, czujniki pomiarowe, czujniki płomieni, czujniki elektrooptyczne, regulatory temperatury
wody, regulatory elektroniczne, instalacje elektryczne, czujniki odległości, czujniki piezoelektryczne, detektory ciepła,
detektory ruchu, detektory płomieni, detektory dwutlenku
węgla, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyzacyjnych, kominki
elektryczne, przenośne kominki elektryczne, domowe kominki gazowe, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), wyciągi [wentylacja], induktory powietrza [wentylacja], klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych
do przetwarzania danych, systemy HVAC do pojazdów
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), ogrzewanie podłogowe, kaloryfery [ogrzewanie], termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], nawilżacze, nawilżacze powietrza, elektryczne nawilżacze, nawilżacze przemysłowe, nawilżacze
powietrza [do celów domowych), elektryczne nawilżacze
do użytku domowego, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, regulatory gazu, klimatyzatory, elektryczne
klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, zawory do klimatyzatorów, wentylatory stosowane
w klimatyzatorach, klimatyzatory montowane przy oknach
[do celów przemysłowych), parowniki do klimatyzatorów,
wentylatory osiowe, wentylatory elektryczne, wentylatory
pokojowe, wentylatory wywiewne, wentylatory radialne,
wentylatory stołowe, wentylatory sufitowe, wentylatory dachowe, wentylatory ssące, wentylatory wyciągowe, grzejniki
wentylatorowe, elektryczne wentylatory chłodzące, elektryczne wentylatory okienne, wentylatory pożarowe oddymiające, wentylatory do kominów, przenośne wentylatory
elektryczne, wentylatory do klimatyzacji, elektryczne grzejniki wentylatorowe, wentylatory do wymienników ciepła, kominki, filtry powietrza, filtry kurzu, elektrostatyczne filtry powietrza, grzejniki olejowe, grzejniki przemysłowe, konwektory
[grzejniki], grzejniki akumulacyjne, domowe grzejniki, grzejniki segmentowe, grzejniki indukcyjne, grzejniki UV, grzejniki
[kaloryfery], grzejniki konwekcyjne, grzejniki gazowe, grzejniki elektryczne, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe,
grzejniki promiennikowe, promienne grzejniki wiatrakowe,
grzejniki do pojazdów, elektryczne grzejniki akumulacyjne,
przenośne grzejniki elektryczne, grzejniki na naftę, grzejniki
do pomieszczeń, chłodnie, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki do wina, elektryczne, chłodnice do pieców, chłodnice
i podgrzewacze wody, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły do instalacji
grzewczych, urządzenia zasilające kotły grzewcze, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę,
gazowe kotły kominkowe do centralnego ogrzewania
w domu, gazowe kotły kominkowe do domowych instalacji
ciepłej wody, urządzenia chłodzące, oświetlenie ścienne,
oświetlenie solarne, oświetlenie awaryjne, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie elektryczne, oświetlenie dachowe [lampy], oświetlenie nastrojowe led, ogrzewacze powietrza, ogrzewacze do pomieszczeń, piece
olejowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego],
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piece węglowe (ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego), piece gazowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku
domowego), okapy pochłaniające dym, wyciąg) kuchenne
(okapy), okapy do urządzeń wentylacyjnych, okapy zawierające wentylatory wyciągowe, okapy pochłaniające parę
do kominków, kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku domowego), wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne dymu, wyciągi [wentylacyjne
lub klimatyzacyjne), wentylatory do urządzeń wyciągowych
spalin, urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych, instalacje wentylacyjne, instalacje łazienkowe, instalacje sanitarne, instalacje oświetleniowe, instalacje chłodnicze, instalacje kanalizacyjne, instalacje grzewcze, podgrzewacze
(instalacje -), instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje
klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego, instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje i urządzenia
wentylacyjne [klimatyzacyjnej, instalacje klimatyzacyjne
do użytku w rolnictwie, centralne instalacje klimatyzacyjne
[do celów przemysłowych], centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, instalacje wentylacyjne do kuchni,
kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, ciśnieniowe zbiorniki wody, grille gazowe, grille elektryczne, grille do gotowania, grille na węgieł drzewny, grille
węglowe do celów domowych, elektryczne grille do użytku
wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, oświetlenie ogrodowe, zraszacze ogrodowe
[automatyczne], SPA [baseny podgrzewane], kanały dymowe do kotłów grzewczych, dmuchawy elektryczne do celów
klimatyzacyjnych, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych],
rurowe przewody metalowe do instalacji: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, powietrznych, gazowych, grzewczych, chłodniczych, sanitarnych, kominowych, drenażowych, metalowe:
złączki, kształtki, zawory, krany, klamry, dysze, kołnierze, pierścienie, zaciski, opaski zaciskowe, obejmy, obręcze, naciąg!,
napinacze, drobnica metalowa, metalowe: liny, druty, pasy,
taśmy, siatka, zasłony, kraty, osłony, przegrody, metalowe:
zbiorniki, pojemniki, pudełka, skrzynie, skrzynki, metalowe:
kominy, nasady kominowe, trzony kominowe, metalowe: kabiny kąpielowe, elektryczne instalacje, urządzenia i przyrządy liczące, pomiarowe i kontrolno - sterujące, liczniki, mierniki, wskaźniki poziomu cieczy, urządzenia do: analizy inne niż
do celów medycznych, kontroli t regulacji temperatury, jonizacji, uzdatniania powietrza, wyłączniki samoczynne i zdalnie sterowane, wskaźniki: ciśnienia, ilości, prędkości, wilgotnościomierze, wykrywacze dymu i gazów, wzorniki (przyrządy
pomiarowe), zawory elektromagnetyczne (przełączniki), instalacje, urządzenia, aparatura, armatura (w tym kontrolno pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawiewcze, wyciągu płynów, grzewcze/ chłodnicze, sanitarne,
kominowe, do uzdatniania wody, suszenia, nawilżania, destylacji, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, piece płomieniowe, elektryczne, mikrofalowe: przemysłowe, gastronomiczne,
domowe, filtry płynów, kabiny natryskowe, generatory, dmuchawy, chłodnie, komory chłodnicze, lady chłodnicze, szafy
chłodnicze, lodówki, zamrażarki, zespoły, podzespoły, osprzęt,
części, wyposażenie do wymienionych instalacji, urządzeń,
aparatury, armatury zawarte w klasie 11, usługi reklamowe,
rozpowszechnianie materiałów, ulotek, prospektów, druków,
próbek, ogłoszeń reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, marketing
i reklama społeczna, badania i analizy rynku i opinii publicznej, sondaże, ekspertyzy oraz prognozy rynkowe i ekonomiczne, doradztwo i informacja w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem,
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dobór personelu, działalność polegająca na zaopatrywaniu
osób trzecich w towary lub usługi, analizy kosztów, reprezentacja o charakterze handlowym interesów podmiotów zrzeszonych w organizacji pracodawców, wytwórców, producentów, usługodawców lub w innej organizacji o charakterze
gospodarczym albo zawodowym, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami, zarządzanie grupą przedsiębiorstw, organizowanie sieci przedsiębiorców, organizowanie wystaw,
targów, forów reklamowych lub handlowych, promocyjnych,
pokazy sprzętu z zakresu wentylacji, klimatyzacji i zarządzania powietrzem.
469762
(220) 2017 03 30
TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) tvn film
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki
do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące,
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 światłowodowego, 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, 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, 16 druki
akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma,
książki, broszury, poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne
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kartki, papier do pisania, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki
na dokumenty, skoroszyty, zeszyty, etykiety papierowe,
kartki wykonane z papieru lub kartonu, kartoniki, papeterie,
torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw
sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i sprzęt sportowy ujęte w tej
klasie, karty do gry, 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, 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, a także usługi sprzedaży w sklepie wysyłkowym oraz internetowym, 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 ł 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 odbiom
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 reklamowoozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki. banery,
bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy,
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawek, wskaźników laserowych, budzików, myszy komputerowych, podkładek 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 i kaset, 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,
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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, 36 usługi
w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, umów kredytowych za pośrednictwem telewizji
interaktywnej i Internetu, sprawdzanie stanu konta za pośrednictwem telewizji interaktywnej i Internetu, umożliwianie dokonywania płatności za pośrednictwem telewizji interaktywnej i Internetu, obsługa kart kredytowych
za pośrednictwem telewizji interaktywnej i Internetu,
udzielanie informacji o usługach ubezpieczeniowych i finansowych, 37 usługi w zakresie: instalacji, obsługi i napraw
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w systemie
łączności radiofonicznej, telewizyjnej, kablowej, światłowodowej, satelitarnej i naziemnej, w systemie cyfrowym i analogowym, instalacji i naprawy urządzeń do odbioru sygnału telewizyjnego, radiowego, instalacja anten zbiorczych
i indywidualnych do odbioru tego sygnału, instalacja i naprawa sprzętu do odkodowywania sygnału, 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
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do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 39 usługi w zakresie organizacji podróży, turystyki, udzielanie informacji o podróżach i turystyce, 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 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, usługi 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,
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 typu
kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych, prowadzenie serwisów i portali internetowych,
43 usługi prowadzenia barów, kawiarni, restauracji, usługi
hotelarskie, usługi zapewnienia miejsc noclegowych, udzielanie informacji i porad w zakresie usług gastronomicznych,
działalności restauracji, kawiarni, barów i usług hoteli, usługi
udzielania informacji o usługach gastronomicznych i hotelowych, rezerwacja miejsc noclegowych, pokoi hotelowych, 44 usługi w zakresie dbania o zdrowie, higienę i urodę ludzi i zwierząt, udzielanie informacji i porad w tym
zakresie, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie
prawami własności intelektualnej.
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(210) 469769
(220) 2017 03 30
(731) BŁACHUT PIOTR HERING, Kraków
(540) Sztuka Śledzia

(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ryby i owoce morza.
(210) 469770
(220) 2017 03 30
(731) BŁACHUT PIOTR HERING, Kraków
(540) Sztuka Śledzia WARSZAWA

(531) 03.09.01, 03.09.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 ryby i owoce morza.
469774
(220) 2017 03 31
ŁUKASZCZYK MAŁGORZATA PENSJONAT TATRZAŃSKI
GOŚCINIEC, Poronin
(540) PENSJONAT TATRZAŃSKI RELAX & SPA
(210)
(731)

469767
(220) 2017 03 30
CYNKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarna Białostocka
(540) CynkoMet
(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, narzędzia rolnicze.

05.05.20, 05.05.22, 01.01.01, 01.01.04, 26.01.01, 26.01.15,
25.01.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi
w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania,
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania (- udostępnianie), usługi wynajmowania sal
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na sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi
restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi cateringowe.
(210) 469825
(220) 2017 03 31
(731) KRZEMIENIEWSKI MAREK, Warszawa
(540) FAIR PLAY PLUS

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do udrażniania rur, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego,
preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania rdzy,
roztwory do szorowania, soda wybielająca, sole wybielające,
ściereczka do wycierania szkła, ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do polerowania podłóg i mebli,
środki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki toaletowe, środki ułatwiające suszenie
do zmywarek naczyń, płyny do czyszczenia przedniej szyby
samochodowej, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty
do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy
wosk do podłóg, detergenty inne niż do użytku w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, środki do usuwania lakieru, mydła, mydła dezynfekujące, oleje
czyszczące, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający],
kremy do polerowania, preparaty do polerowania, kamień
polerski, papier do polerowania, soda krystaliczna do czyszczenia, terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, terpeny
[olejki eterycznej, tlenek glinu [materiał ścierny], 16 torby papierowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw
sztucznych, ręczniki papierowe, ręczniki do twarzy papierowe, maty papierowe, afisze, plakaty, biuletyny informacyjne,
chorągiewki papierowe-, arkusze z wiskozy do zawijania, bibuły, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, wałki
do malowania ścian, kuwety malarskie, pędzle, 35 agencje
reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem
bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur,
kolportaż próbek, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
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reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, informacja o działalności gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje
się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputowych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, optymalizacja stron internetowych,
optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania
opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], fakturowanie, agencje informacji handlowej, badania biznesowe, outsourcing jako doradztwo biznesowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, usługi aukcyjne,
handlowe wyceny, sprzedaż produktów takich jak: preparaty
do udrażniania rur, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów
gospodarstwa domowego, preparaty do wywabiania plam,
preparaty do usuwania rdzy, roztwory do szorowania, soda
wybielająca, sole wybielające, ściereczka do wycierania szkła,
ściereczki nasączane detergentami do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania wosku
z podłóg [preparaty do szorowania], środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki ścierne i polerskie, środki toaletowe, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, preparaty
do czyszczenia tapet, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne niż
stosowane w procesach produkcyjnych, antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, detergenty
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, środki do usuwania lakieru, mydła,
mydła dezynfekujące, oleje czyszczące, olejek terpentynowy
[preparat odtłuszczający], kremy do polerowania, preparaty
do polerowania, kamień polerski, papier do polerowania,
soda krystaliczna do czyszczenia, terpentyna do usuwania
plam z tłuszczu, terpeny [olejki eteryczne], tlenek glinu [materiał ścierny], torby papierowe, worki na śmieci wykonane
z papieru lub z tworzyw sztucznych, ręczniki papierowe,
ręczniki do twarzy papierowe, maty papierowe, afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, chorągiewki papierowe-, arkusze
z wiskozy do zawijania, bibuły, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, wałki do malowania ścian, kuwety
malarskie, pędzle, 37 czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa
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kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, mycie, konserwacja, czyszczenie, zamiatanie dróg, deratyzacja, dezynfekcja, informacja
o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków,
uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabezpieczanie przed korozją, naprawa pomp, usługi hydrauliczne, konserwacja mebli, budowa
stoisk i sklepów targowych, budownictwo, konsultacje budowlane, 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 oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności
intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, usługi serwisów społecznościowych on-line, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], wynajem nazw domen internetowych.
(210) 469880
(220) 2017 04 03
(731) SMOLEŃSKA GRAŻYNA, Toruń
(540) MASTERMAN
(510), (511) 3 środki do czyszczenia pojazdów, preparaty
myjące do pojazdów, środki do czyszczenia tapicerki, detergenty do samochodów, preparaty czyszczące do samochodów, środki do polerowania samochodów, środki zapachowe do samochodów, pianka do czyszczenia, detergenty,
detergenty w piance, płyny do czyszczenia, preparaty odtłuszczające do silników, 7 maszyny do czyszczenia narzędzi,
elektryczne parowe maszyny czyszczące, automatyczne maszyny do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia parą [maszyny], maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne],
maszyny do czyszczenia przemysłowego, przemysłowe maszyny do czyszczenia na sucho, przemysłowe maszyny próżniowe do czyszczenia, instalacje do automatycznego mycia
pojazdów, instalacje do mycia pojazdów, pompy wysokociśnieniowe do mycia urządzeń i instalacji, maszyny do mycia
ciśnieniowego, maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, zasysające maszyny do czyszczenia [odkurzacze], 37 kompleksowe czyszczenie pojazdów, czyszczenie maszyn, czyszczenie
i polerowanie pojazdów silnikowych, mycie i polerowanie
pojazdów silnikowych, usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, czyszczenie i mycie samochodów, czyszczenie higieniczne [pojazdy], czyszczenia tapicerki, czyszczenie
silników elektrycznych, usługi czyszczenia przemysłowego,
wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia i mycia,
mycie pojazdów mechanicznych, konserwacja maszyn
do czyszczenia.
469919
(220) 2017 04 03
KACZMAREK JAKUB ATHLETES NUTRITION,
Opalenica
(540) an Athletes nutrition
(210)
(731)

Nr ZT28/2017

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 suplementy diety, oraz suplementy specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprzedawane poprzez
sieć sklepów wysyłkowych lub przez Internet.
469930
(220) 2017 04 03
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WOMEN PRO

(210)
(731)

(531) 24.13.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko aromatyzowane,
jogurty, jogurty pitne, kefiry, śmietana, sery, serki homogenizowane, twarogi, desery mleczne i na bazie mleka, puddingi na bazie mleka, napoje na bazie mleka lub produktów
mlecznych, napoje mleczne z owocami, produkty mleczne
z żywymi enzymami mlekowymi, zbożami i/lub błonnikiem,
30 jogurty mrożone, sorbety, lody jogurtowe, budynie, puddingi, kleiki spożywcze na bazie mleka, musy, 32 napoje serwatkowe, napoje bezalkoholowe wzbogacane minerałami
nie do celów medycznych, soki i napoje owocowe, warzywne, owocowo - warzywne.
469931
(220) 2017 04 03
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRO WOMEN

(210)
(731)

(531) 24.13.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 29 produkty mleczne, mleko aromatyzowane,
jogurty, jogurty pitne, kefiry, śmietana, sery, serki homogenizowane, twarogi, desery mleczne i na bazie mleka, puddingi na bazie mleka, napoje na bazie mleka lub produktów
mlecznych, napoje mleczne z owocami, produkty mleczne
z żywymi enzymami mlekowymi, zbożami i/lub błonnikiem,
30 jogurty mrożone, sorbety, lody jogurtowe, budynie, puddingi, kleiki spożywcze na bazie mleka, musy, 32 napoje serwatkowe, napoje bezalkoholowe wzbogacane minerałami
nie do celów medycznych, soki i napoje owocowe, warzywne, owocowo - warzywne.
(210) 469933
(220) 2017 04 03
(731) MATYASIK JOLANTA, Kraków
(540) DERMACONCEPT
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi medyczne.
469969
(220) 2017 04 04
MACKIEWICZ RENATA INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Płoty
(540) Renata MACKIEWICZ Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska
(210)
(731)

(531) 24.17.01, 24.17.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi
alternatywnej.
(210)
(731)
(540)

medycyny

469970
(220) 2017 04 04
MACKIEWICZ RENATA INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Płoty

(531) 05.01.05, 05.01.16, 24.17.01, 24.17.03, 29.01.03
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi medycyny
alternatywnej.

Nr ZT28/2017

(531) 08.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, lizaki
w żelu lub półpłynne, dropsy, pastylki, batony, pomadki,
czekolada, wyroby czekoladowe, lody, napoje czekoladowe
z mlekiem, kakao, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao lub kawy, herbata, napoje na bazie herbaty nielecznicze, kawa, napoje kawowe z mlekiem, miód, guma do żucia, musy czekoladowe, musy deserowe, galaretki owocowe,
dekoracje cukiernicze do ciast, pasty na bazie czekolady lub
kakao, puddingi, słodycze w żelu lub w postaci półpłynnej,
32 napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, woda mineralna, napoje energetyczne, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje izotoniczne, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, pastylki do napojów gazowanych,
preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni oraz sprzedaży poprzez sieci
komputerowe zwłaszcza poprzez Internet następujących
towarów: wyroby cukiernicze, cukierki, lizaki, lizaki w żelu
lub półpłynne, dropsy, pastylki, batony, pomadki, czekolada,
wyroby czekoladowe, lody, napoje czekoladowe z mlekiem,
kakao, napoje kakaowe z mlekiem, napoje na bazie kakao lub
kawy, herbata, napoje na bazie herbaty nielecznicze, kawa,
napoje kawowe z mlekiem, miód, guma do żucia, musy czekoladowe, musy deserowe, galaretki owocowe, dekoracje
cukiernicze do ciast, pasty na bazie czekolady lub kakao,
puddingi, słodycze w żelu lub w postaci półpłynnej, napoje
bezalkoholowe,napoje na bazie owoców lub warzyw, woda
mineralna, napoje energetyczne, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje izotoniczne, napoje sportowe wzbogacane proteinami, pastylki do napojów gazowanych, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów.
(210) 469978
(220) 2017 04 04
(731) MACZUŁA ALEKSIEJ, Warszawa
(540) Arina

469974
(220) 2017 04 04
L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) ACTIVE LASH
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne i środki do pielęgnacji rzęs, odżywki do rzęs, zestawy kosmetyków, lakiery
do włosów, kremy do twarzy, maści, żele i kremy do celów
farmaceutycznych.
(210) 469975
(220) 2017 04 04
(731) BILKIEWICZ ROBERT TREBOR, Gdańsk
(540) SWEETMANIA

(531)

03.04.13, 05.05.21, 05.07.10, 11.01.03, 11.01.04, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 43 usługi hoteli i moteli, udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, usługi gastronomiczne, restauracje, restauracje
samoobsługowe, winiarnie, jadłodajnie, stołówki, pizzerie,
kawiarnie, kafeterie, bary, bary szybkiej obsługi, fast foody,
snack bary, bufety, puby, bistra, cukiernie, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi polegające na zamawianiu żywności telefonicznie bądź poprzez komputerową
sieć on-line, usługi gastronomiczne w zakresie obejmującym
prowadzenie punktów sprzedaży takich posiłków jak: pizze,
tortille, cheeseburgery, hamburgery, kebaby, mięso zapiekane w cieście, mięso w cieście, kanapki, kluski, spaghetti,
makarony, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki,
przekąski z ryżem, przekąski ze zbóż, pierogi, naleśniki, pasz-
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teciki, mięsne sosy, sosy do sałatek, sosy [przyprawy], sosy
do makaronu, sosy pomidorowe, ciasta, desery, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, napoje.
(210) 470246
(220) 2017 04 10
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pregna FERLAC
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki,
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych.

Nr ZT28/2017

(531) 01.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 kable i przewody elektroenergetyczne oraz
elektryczne, 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej
oraz poprzez Internet towarami w postaci kabli i przewodów
elektroenergetycznych i elektrycznych.
(210) 470409
(220) 2017 04 12
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) SKÓRA WRAŻLIWA I SKŁONNA DO ALERGII AA
NOVASKIN Technologia MEZOBRAZJI

470376
(220) 2017 04 11
SAKOWICZ PIOTR, PIEŚNIAK MACIEJ VINCI
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) VINCI BAGS
(210)
(731)

(531) 10.03.10, 10.03.16, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 18 walizki, torby podróżne, torby damskie, torebki,
portfele, etui na klucze, etui na karty kredytowe, teczki, plecaki, saszetki, futerały, kufry podróżne, kuferki, sakwy, 35 usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej lub
z katalogu albo wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony internetowej lub używając środków
telekomunikacji produktów takich jak: walizki, torby podróżne,
torby damskie, torebki, portfele, etui na klucze, etui na karty
kredytowe, teczki, plecaki, saszetki, futerały, kufry podróżne,
kuferki, sakwy, usługi sprzedaży bezpośredniej walizek, toreb
podróżnych, toreb damskich, torebek, portfeli, etui na klucze, etui na karty kredytowe, teczek, plecaków podróżnych,
saszetek, futerałów, kufrów podróżnych, kuferków, sakiewek
świadczone przez lokalnych przedstawicieli, usługi w zakresie
reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu, za pośrednictwem sieci komputerowej oraz
z wykorzystaniem Internetu, usługi marketingowe, organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie organizowania aukcji internetowych,
prezentacja oferty handlowej w Internecie.
470388
(220) 2017 04 12
PPH TRANS KABEL EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) TKE Trans Kabel Europe
(210)
(731)

(531) 01.15.23, 25.01.15, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.15
(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 skory, 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 leczniczych,
kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole
do kąpieli do celów medycznych, kąpiele lecznicze.
470417
(220) 2017 04 12
MAZOVIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) O2 SKIN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry.
(210)
(731)

470419
(220) 2017 04 12
MAZOVIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) mr. mood WARMOMENTS

Nr ZT28/2017

(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA
Krem z białych warzyw z wędzonym łososiem
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW BEZ
GLUTENU

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 4 świece, świece zapachowe.
470420
(220) 2017 04 12
MAZOVIA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SO CHIC!
(210)
(731)

(531) 08.05.15, 03.07.03, 03.07.19, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupa-krem z warzyw, zupa krem z białych warzyw z wędzonym łososiem.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.04
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, zestawy kosmetyków.

470488
(220) 2017 04 13
PGC POLSKA GRUPA CERAMICZNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(540) LIMONE CERAMICA
(210)
(731)

470435
(220) 2017 04 12
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA
żurek z białą kiełbasą i grzybami leśnymi
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środki (preparaty) do konserwacji ceramiki,
kleje do płytek ceramicznych, 11 bidety, kabiny natryskowe,
miski klozetowe, natryski, wanny łazienkowe, wyposażenie
wanien, aparatura sanitarna, krany, sedesy, toalety, pisuary,
płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, części
do instalacji sanitarnych, grzejniki, 19 kamień budowlany,
klinkier - kruszywo, marmur, ścienne okładziny niemetalowe
dla budownictwa, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie, płytki podłogowe niemetalowe, płytki parkietowe, płytki ceramiczne, terakota, granit, kamień, sztuczny
kamień.
(531) 03.07.03, 05.11.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, żurek, żurek z kiełbasą.
(210)
(731)

470436
(220) 2017 04 12
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

470536
(220) 2017 04 14
ROOWEROMANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki
(540) OPC
(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 9 elementy odblaskowe do rowerów, okulary,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, kaski ochronne do uprawiania sportu, 12 bagażniki do rowerów, błotniki do rowerów, dętki rowerowe,
dzwonki do rowerów, hamulce i ich części do rowerów,
kasety suportu, kierownice do rowerów, koła do rowerów,
korby rowerowe, łańcuchy rowerowe, łaty do opon rowerowych, napinacze do szprych, nóżki do rowerów, obręcze
kół do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, opony
rowerowe, pedały do rowerów, piasty do rowerów, pokrycia siodełek rowerów, pompki do rowerów, przekładnie
(przerzutki) rowerowe, ramy do rowerów, rowery, rowery
elektryczne, sakwy rowerowe, silniki do rowerów, siodełka
rowerowe, szprychy do rowerów, szczęki i zaciski rowerowe,
sztuce podsiodłowe amortyzowane i sztywne, wentyle,
wsporniki kierownicy roweru, 25 bielizna, bielizna sportowa, buty narciarskie, buty sportowe, odzież, odzież dla rowerzystów, kąpielówki, rękawiczki narciarskie i rowerowe,
35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa okularów, okularów
ochronnych do uprawiania sportu, okularów przeciwsłonecznych, kasków ochronnych do uprawiania sportu, rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych, bielizny, bielizny
sportowej, butów narciarskich, butów sportowych, odzieży,
odzieży dla rowerzystów, kąpielówek, rękawiczek narciarskich i rowerowych.

Nr ZT28/2017

(540) PSR Polish Spine Registry

(531)

02.09.25, 26.04.01, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
470783
(220) 2017 04 21
STOWARZYSZENIE FORUM CHIRURGÓW
KRĘGOSŁUPA-POLSKA SZKOŁA CHIRURGII
KRĘGOSŁUPA-SPINEFORUM.PL, Zielona Góra
(540)	JC SpineForum Journal Club

(210)
(731)

(531)
470773
(220) 2017 04 21
STOWARZYSZENIE FORUM CHIRURGÓW
KRĘGOSŁUPA - POLSKA SZKOŁA CHIRURGII
KRĘGOSŁUPA - SPINEFORUM.PL, ZIELONA GÓRA
(540) DrKręgosłup.pl wszystko o Twoim kręgosłupie

(210)
(731)

27.05.01, 29.01.13, 26.04.18, 26.11.06, 26.11.13, 24.17.02,
02.09.25
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.

02.09.25, 26.04.01, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.06, 29.01.13,
27.05.01
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
470802
(220) 2017 04 24
TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
(540) TBV
(210)
(731)

(531)

470781
(220) 2017 04 21
STOWARZYSZENIE FORUM CHIRURGÓW
KRĘGOSŁUPA-POLSKA SZKOŁA CHIRURGII
KRĘGOSŁUPA-SPINEFORUM.PL, Zielona Góra
(540) SF SpineForum

(210)
(731)

(531)

02.09.25, 26.04.01, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 41 organizacja szkoleń, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(210)
(731)

470782
(220) 2017 04 21
STOWARZYSZENIE FORUM CHIRURGÓW
KRĘGOSŁUPA-POLSKA SZKOŁA CHIRURGII
KRĘGOSŁUPA-SPINEFORUM.PL, Zielona Góra

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.03
(510), (511) 36 usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmowania nieruchomości, mieszkań, lokali użytkowych, pośrednictwo i obrót nieruchomościami, wycena nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod
inwestycje, usługi deweloperskie polegające na zakupie
gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu
i sprzedaży wybudowanych lokali i domów wraz z działkami
lub z udziałami w gruncie, usługi doradztwa i pośrednictwa
finansowo - kredytowego, 37 usługi budowlane, naprawy
dotyczące budynków oraz wyposażenia budynków, naprawa
części i akcesoriów budynków, usługi instalacyjne w zakresie
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, usługi konserwacyjne, wynajem sprzętu budowlanego,
39 usługi dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, dostawa
energii, usługi transportu osobowego i towarowego, wynajem pojazdów, wynajem miejsc parkingowych, pakowanie
i m towarów, organizowanie wycieczek i podróży, zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji
turystycznej, organizowanie usług przewoźników turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, 43 hotelarstwo, inne formy tymczasowego zakwaterowania, także wakacyjnego i turystycznego, restauracje, kawiarnie, bary, puby,
inne usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (także catering),
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udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi medyczne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych
jednostek służby zdrowia.
(210) 470829
(220) 2017 04 24
(731) OLECH MARIUS, Gdańsk
(540) 3 CITY APARTMENTS
(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.
470887
(220) 2017 04 25
PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MENTIS IBS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne
do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność
dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych.
(210)
(731)

470888
(220) 2017 04 25
PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HEPAFITOL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy do celów leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze,
produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne
do celów medycznych, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, materiały do leczenia zębów, żywność
dla niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, środki do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych.
(210)
(731)
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(210) 470903
(220) 2017 04 25
(731) SZCZEPANEK ANDRZEJ, Rybnik
(540) Kolejarz Best For You
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi tymczasowego zakwaterowania, usługi hotelowe, usługi
pensjonatów, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, usługi gastronomiczne, usługi kawiarni, restauracji,
usługi restauracji samoobsługowych, usługi barowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi stołówek, usługi przygotowywania posiłków
i napojów, 44 usługi wellness i spa, usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, usługi salonów fryzjerskich i piękności, usługi fizjoterapii, rehabilitacji, usługi terapeutyczne,
usługi łaźni, usługi łaźni publicznych do celów higienicznych,
usługi masaży, usługi optyczne, usługi solarium, usługi saun,
usługi sanatoryjne, usługi kuracji uzdrowiskowych.
470909
(220) 2017 04 25
VENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) veneo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 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, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, komputerowe bazy danych,
komputerowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie
scenariuszy do celów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama i usługi reklamowe, reklama korespondencyjna, reklamy on-line, reklama on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklama banerowa,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, transkrypcja
wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
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przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego audyt skomputeryzowany, audyt stawek za media dla osób trzecich, konsultacje dotyczące
zarządzania korporacyjnego, badania w zakresie wizerunku
korporacyjnego, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, aktualizowanie stron
internetowych, reklama biznesowych stron internetowych,
doradztwo biznesowe, konsultacje dotyczące optymalizacji
wyszukiwarek, konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, konsultacje w zakresie zatrudnienia, przygotowywanie
reklam, publikacja reklam, produkcja reklam, reklamy kinowe,
umieszczanie reklam, kompilacja reklam, rozpowszechnianie
reklam, promocja sprzedaży, marketing dotyczący promocji,
promocja [reklama] koncertów, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, promocja targów do celów
handlowych, usługi w zakresie promocji, zarządzanie promocją sławnych osób, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów,
konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, promocja
online sieci komputerowych i stron internetowych, promocja
serii filmów na rzecz osób trzecich, pomoc w zarządzaniu
w zakresie promocji działalności gospodarczej, zawieranie
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich,
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy, usługi
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone
za pośrednictwem telefonu, promocja towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, modelki i modele
do celów reklamowych i promocji sprzedaży, usługi agencji
modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi
agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, zarządzanie programami
motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, promocje
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, optymalizacja dla
wyszukiwarek internetowych, reklama biznesowych stron internetowych, organizacja subskrypcji usług internetowych,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych,
usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
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reklamowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, porady w zakresie marketingu, analiza w zakresie marketingu, analizy w zakresie marketingu, pomoc
w zakresie marketingu, usługi reklamowe i marketingowe,
udzielanie informacji dotyczących marketingu, doradztwo
reklamowe i marketingowe, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie
marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi
konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi w zakresie marketingu produktów, badania rynku i badania marketingowe,
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, świadczenie
doradczych usług marketingowych dla producentów, marketing towarów i usług na rzecz innych, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące marketingu, porady
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi w zakresie marketingu baz
danych, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, badania w dziedzinie strategii marketingowych,
oceny szacunkowe do celów marketingowych, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, sporządzanie
raportów do celów marketingowych, doradztwo w zakresie
zarządzania marketingowego, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi promocyjno-marketingowe przy
użyciu mediów audiowizualnych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych
rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz
innych, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem błoga, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie
zarządzania marketingowego, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, usługi w zakresie strategii
biznesowych, konsultacje w zakresie badan biznesowych,
38 zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie forów internetowych on-line, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy
internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], usługi
dostawców usług internetowych (ISP), przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, 41 kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, organizowanie konkursów
za pośrednictwem Internetu, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, wykłady
na temat umiejętności marketingowych, usługi szkoleniowe
dotyczące marketingu w handlu detalicznym, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego
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z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych, 42 doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, hosting serwerów, oprogramowanie jako usługa [SaaS], tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi
graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, wynajmowanie serwerów WWW, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, konserwacja oprogramowania
używanego w obszarze handlu elektronicznego, hosting
platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez
Internet, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie spersonalizowanych
stron internetowych, hosting spersonalizowanych stron internetowych, doradztwo komputerowe, doradztwo projektowe,
doradztwo technologiczne, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, usługi utrzymywania stron internetowych, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, programowanie komputerów na potrzeby Internetu,
usługi testowania użyteczności witryn internetowych, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, programowanie oprogramowania
do platform internetowych, tworzenie stron internetowych
dla innych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
usługi testowania obciążenia stron internetowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, tworzenie
platform internetowych do handlu elektronicznego, projektowanie stron domowych i stron internetowych, usługi
w zakresie tworzenia witryn internetowych, aktualizowanie
stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, projektowanie i aktualizacja stron głównych
i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, projektowanie i wdrażanie stron internetowych
dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe,
tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, hosting strony internetowej on-line do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób
trzecich, skomputeryzowane przechowywanie informacji
biznesowych.
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(210) 470924
(220) 2017 04 25
(731) CHUDZICKA-MATUSIAK ANNA, Kraków
(540) domy dla nas

(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane w zakresie budynków
mieszkalnych, informacja budowlana, nadzór budowlany,
41 usługi wydawnicze, publikowanie książek, 42 usługi w zakresie architektury, planowanie urbanistyczne, projektowanie
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, opracowywanie
projektów technicznych.
470970
(220) 2017 04 26
SUEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) SUEK Polska

(210)
(731)

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemiczne surowce, środki i produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, prac badawczych, fotografii, węgiel do celów
przemysłowych, produkty chemiczne węglopochodne lub
na bazie węgla dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa lub prac badawczych, dodatki chemiczne do paliw
polepszające proces spalania lub zmniejszające emisję szkodliwych substancji, nawozy, środki chemiczne do poprawiania lub zmiany właściwości gleby, preparaty chemiczne z mikroelementami dla roślin, preparaty chemiczne do regulacji
wzrostu i owocowania roślin, preparaty chemiczne do ochrony roślin, biologiczne preparaty inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, gazy do celów przemysłowych,
izotopy do celów przemysłowych, kleje i preparaty klejące
przeznaczone dla przemysłu, preparaty do oszczędzania paliw, 4 paliwa, paliwa mineralne, paliwa na bazie alkoholu, paliwa gazowe, węgiel jako paliwo, brykiety węglowe, koks, pył
węglowy jako paliwo, paliwa na bazie węgla, paliwa na bazie
surowców naturalnych lub syntetycznych, mieszanki paliwowe na bazie węgla i innych paliw naturalnych lub syntetycznych, ropa naftowa, surowa lub rafinowana, mazut, nafta,
benzyna, olej napędowy, oleje silnikowe, oleje do farb, oleje do smarowania, paliwa benzynowe, energia elektryczna,
drewno opałowe, denaturat, parafina, smary, 5 środki do wytwarzania produktów farmaceutycznych, pestycydy, herbicydy, preparaty do sterylizacji gleby, środki do zwalczania
szkodników, 6 rudy metali, metale nieszlachetne i ich stopy,
budowlane materiały metalowe, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i druty
z metali nieszlachetnych, rury metalowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej w wyspecjalizowanych
punktach handlowych jak i poprzez różne środki komunikacji zwłaszcza poprzez Internet towarów: chemiczne surowce,
środki i produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, prac badawczych, fotografii, węgiel do celów przemysłowych, produkty chemiczne
węglopochodne lub na bazie węgla dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa lub prac badawczych, dodatki chemiczne do paliw polepszające proces spalania lub
zmniejszające emisję szkodliwych substancji, nawozy, środki
chemiczne do poprawiania lub zmiany właściwości gleby,
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preparaty chemiczne z mikroelementami dla roślin, preparaty chemiczne do regulacji wzrostu i owocowania roślin,
preparaty chemiczne do ochrony roślin, biologiczne preparaty, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
gazy do celów przemysłowych, izotopy do celów przemysłowych, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu,
preparaty do oszczędzania paliw, paliwa, paliwa mineralne,
paliwa na bazie alkoholu, paliwa gazowe, węgiel jako paliwo, brykiety węglowe, koks, pył węglowy jako paliwo, paliwa
na bazie węgla, paliwa na bazie surowców naturalnych lub
syntetycznych, mieszanki paliwowe na bazie węgla i innych
paliw naturalnych lub syntetycznych, ropa naftowa surowa
lub rafinowana, mazut, nafta, benzyna, olej napędowy, oleje
silnikowe, oleje do farb, oleje do smarowania, paliwa benzynowe, energia elektryczna, drewno opałowe, denaturat,
parafina, smary, środki do wytwarzania produktów farmaceutycznych, pestycydy, herbicydy, preparaty do sterylizacji
gleby, środki do zwalczania szkodników, rudy metali, metale
nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe,
materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, rury
metalowe, farby i lakiery, rozcieńczalniki do farb i lakierów,
środki zapobiegające korozji, nieprzetworzone lub przetworzone żywice syntetyczne, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania lub ścierania, produkty farmaceutyczne,
medyczne i weterynaryjne, budowlane materiały niemetalowe, metale szlachetne i ich stopy, papier, karton, materiały
wypełniające, materiały uszczelniające, materiały izolacyjne,
tworzywa sztuczne stosowane w produkcji w postaci granulatu, arkuszy lub bloków, konstrukcje metalowe i niemetalowe dla dla budownictwa lub przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego
w handlu surowcami kopalnymi, pośrednictwo handlowe
w handlu surowcami i wyrobami chemicznymi dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, pośrednictwo handlowe
w handlu energią elektryczną, paliwami, gazami technicznymi, olejami i smarami, doradztwo biznesowe, publikowanie tekstów reklamowych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, usługi agencji importowoeksportowych, zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
(210) 470983
(220) 2017 04 26
(731) DRESZER MARIAN, Tarnów
(540) SELFIELANDIA
(510), (511) 16 albumy, artykuły biurowe, broszury, druki,
materiały piśmienne, fotografie, gazety, czasopisma, reprodukcje, kalendarze, karty pocztowe, komiksy, książki, mapy,
naklejki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, notesy, obrazy, obwoluty na dokumenty, portrety, plakaty,
reprodukcje, ryciny, rysunki, prospekty, publikacje, rysunki,
śpiewniki, karty okolicznościowe, zeszyty, 41 fotografowanie,
usługi reportażu, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, prowadzenie kubów nocnych, organizowanie
pokazów mody, prowadzenie forów edukacyjnych i dyskusyjnych z udziałem osób, organizowanie kongresów, seminariów, zjazdów, organizowanie loterii, produkcja filmów
innych niż reklamowe, usługi rozrywkowe, prowadzenie
klubów zdrowia i ćwiczeń fizycznych, publikowanie tekstów
i książek w formie tradycyjnej i w formie on-line, kształcenie praktyczne, usługi związanie z kulturą fizyczną, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
konwersje danych i dokumentów na formę elektroniczną,
projektowanie oprogramowania komputerowego, stylizacja
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[wzornictwo przemysłowe], wzornictwo przemysłowe, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 43 usługi hotelarskie i gastronomiczne,
hotele, motele, pensjonaty, bary, bary przekąskowe, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, catering, restauracje, restauracje
samoobsługowe, stołówki, zajazdy, przygotowywanie dań
na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, domy
turystyczne, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy,
usługi w zakresie rezerwacji miejsc w pensjonatach, usługi
w zakresie udostępniania terenu i urządzeń na kempingi.
(210) 471001
(220) 2017 04 27
(731) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las
(540) michał

(531) 09.01.10, 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki
czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze,
wyroby cukiernicze w formie galaretki, wafle.
471020
(220) 2017 04 27
BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) KEMARO
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty betonowe, w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betonowe
- stopnie schodowe, bloki schodowe, betonowe elementy
fasadowe i ogrodzeniowe.

(210)
(731)

471021
(220) 2017 04 27
BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) CONCERTO
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty betonowe, w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betonowe
- stopnie schodowe, bloki schodowe, betonowe elementy
fasadowe i ogrodzeniowe.

(210)
(731)

471022
(220) 2017 04 27
BRUK-BET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza
(540) AKACJA
(510), (511) 19 wyroby betonowe, kostka brukowa, płyty
betonowe w tym chodnikowe i tarasowe, elementy betonowe - stopnie schodowe, elementy fasadowe i ogrodzeniowe,
elementy konstrukcyjne wspornikowe wykonane z betonu
imitujące materiały wykonane z drewna.
(210)
(731)

471062
(220) 2017 04 27
OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) offoffice
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem biur do coworkingu.

Nr ZT28/2017

(210) 471187
(220) 2017 05 04
(731) KNAPEK MAREK BIAMAR, Skawina
(540) BiaMar GLUTEN FREE

471102
(220) 2017 04 28
REFRESCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty
(540) Żywiecki kryształ
(510), (511) 5 wody mineralne do celów medycznych,
32 woda (napoje), woda gazowana, preparaty do produkcji
wody gazowanej, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mineralna (napoje), 39 dystrybucja wody, 42 analizy wody.

(210)
(731)

471119
(220) 2017 04 28
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Spirytus 96% REKTYFIKOWANY THE FINEST QUALITY
ORIGINAL BRAND Cristal Quality
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.04, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.09,
05.07.02
(510), (511) 30 mąka spożywcza, wyroby na bazie mąki
spożywczej i preparatów zbożowych, bezglutenowe wyroby piekarnicze: bagietki, bułeczki słodkie, bułki, chleb,
chleb bezdrożdżowy, drożdżówki, grahamki, kajzerki, krakersy, rogale, spody do pizzy, suchary, bezglutenowe wyroby
ciastkarskie i cukiernicze: babki, babeczki, biszkopty, ciasta,
ciastka, kruche ciasteczka, ciasto na ciastka, drożdżówki, gofry, herbatniki, keksy, krajanki, kremówki, makowce, pączki,
pieczywo cukiernicze, piernik, pierniczki, paluszki waflowe,
precelki, rogaliki, rożki, rurki, serniki, sękacze, szarlotki, torciki,
torty, wafle suche i przekładane, waflowe paluszki i rurki nadziewane, waflowe torty i torciki, bezglutenowe.
(210) 471195
(220) 2017 05 04
(731) PATOCKI KRZYSZTOF, Garwolin
(540)	JOE COCKER PROJECT

(531)

03.07.01, 03.07.16, 09.01.10, 24.05.03, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 33 spirytus rektyfikowany.
(210) 471126
(220) 2017 04 29
(731) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las
(540) hanka
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki
czekoladowe, czekolada, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze,
galaretki, wafle.
(210) 471127
(220) 2017 04 29
(731) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las
(540) michały
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, batony,
cukierki, czekolada, gumy do żucia, herbatniki, karmelki, pomadki[cukierki], pralinki, czekoladki z orzechami, czekoladki
z bakaliami, galaretki, słodycze, wafelki, chałwa.
(210) 471128
(220) 2017 04 29
(731) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las
(540) KU-SZI
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i czekoladowe, batony,
cukierki, czekolada, gumy do żucia, herbatniki, karmelki, pomadki[cukierki], pralinki, czekoladki z orzechami, czekoladki
z bakaliami, galaretki, słodycze, wafelki, chałwa.

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski
kompaktowe audio - video, w tym płyty CD i DVD, kasety
video, płyty fonograficzne, taśmy magnetyczne, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów: filmy, nagrania video, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepach, hurtowniach i Internecie, usługi
w zakresie profesjonalnego zarządzania działalnością kulturalno - artystyczną, usługi agencji reklamowo - promocyjnej,
wynajmowanie miejsca i czasu na umieszczenie, ogłoszeń
lub reklam w środkach masowego przekazu i w Internecie,
usługi w zakresie Impresariatów, 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi imprez artystycznych, informacji o imprezach artystycznych, komponowania utworów muzycznych,
organizowania koncertów, usługi w zakresie wypożyczania
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nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie produkcji filmów
fabularnych, nagrań video, programów telewizyjnych, usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk, z dziedziny kultury i rozrywki
telewizyjnej i radiowej, usługi wydawnicze, prowadzenie studia nagrań, wykonywanie koncertów rozrywkowych, reprodukcja zapisanych nośników informacji, edukacja, rozrywka,
sport.
471214
(220) 2017 05 04
DUDA-BARCIK ŁUKASZ PRAKTYKA LEKARSKA,
Wrocław
(540) KLINIKA DR DUDA jesteś wyjątkowa! Podkreślimy
Twoje piękno.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody,
44 usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi
klinik medycznych, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej.
(210) 471253
(220) 2017 05 05
(731) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, US
(540) Lancet Plus - Jedno cięcie na miotłę i chwasty
dwuliścienne!
(510), (511) 5 pestycydy, preparaty do tępienia szkodników,
fungicydy, herbicydy i insektycydy.
(210) 471265
(220) 2017 05 05
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA kosmetyki podwójnie infuzyjne
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych.
(210) 471369
(220) 2017 05 09
(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE
(540) DICTUM
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia i zwalczania szkodników, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(210) 471371
(220) 2017 05 09
(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE
(540) DANEEL
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia i zwalczania szkodników, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
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(210) 471375
(220) 2017 05 09
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Mylife

(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) 471415
(220) 2017 05 09
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540)	Good Life

(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.
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(210) 471450
(220) 2017 05 10
(731)	JANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Tuchorza
(540) the Green Woodpecker Trill

(531) 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone grzyby, 30 dania gotowe suche lub w płynie zawierające głównie produkty zbożowe.
(210) 471452
(220) 2017 05 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Pigmenty ToneReflect
(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 medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze,
sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty lecznicze
do kąpieli.
(210) 471453
(220) 2017 05 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Pigmenty Soft Reflection
(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 medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze,
sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty lecznicze
do kąpieli.
(210) 471456
(220) 2017 05 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Pigmenty dyspersyjne
(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, olej-
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ki 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 medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze,
sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty lecznicze
do kąpieli.
(210) 471458
(220) 2017 05 10
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Cząstki biozgodne
(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 medycznych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze,
sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty lecznicze
do kąpieli.
(210) 471460
(220) 2017 05 10
(731)	JANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Tuchorza
(540)	Jantex GROUP

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 suszone grzyby jadalne, przetworzone
owoce warzywa i grzyby, warzywa suszone, warzywa liofilizowane, 30 dania gotowe suche lub w płynie zawierające
głównie produkty zbożowe, zioła suszone, zioła przetworzone, przyprawy, 31 świeże grzyby, nieprzetworzone grzyby,
świeże owoce, nieprzetworzone jagody, warzywa i zioła,
35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: suszone
grzyby jadalne, przetworzone owoce warzywa i grzyby, warzywa suszone, warzywa liofilizowane, dania gotowe suche
lub w płynie zawierające głównie produkty zbożowe, zioła
suszone, zioła przetworzone, przyprawy, świeże grzyby, nieprzetworzone grzyby, świeże owoce, nieprzetworzone jagody, warzywa i zioła, 39 usługi transportowe, usługi spedycyjne, usługi pakowania, usługi magazynowe, 40 przetwarzanie
żywności, konserwowanie żywności.
(210)
(731)

471482
(220) 2017 05 10
AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540)

(531)

03.01.08, 03.05.03, 03.05.05, 03.05.01, 03.07.06, 05.01.01,
26.11.03, 05.03.11, 29.01.12
(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzechy przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone
rośliny strączkowe, nasiona jadalne, owoce suszone, jagody
konserwowane, owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane,
kandyzowane przekąski owocowe, przekąski z owoców, chipsy owocowe, chipsy warzywne, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie soi. hummus
(pasta z ciecierzycy), soczewica, przetworzona soja. tofu. przetworzony kokos, masło arachidowe, kakaowe, kokosowe, pasty do kromek zawierające tłuszcz, warzywa suszone, warzywa liofilizowane, proszki owocowe, proszki warzywne, gotowe
dania warzywne, zupy błyskawiczne, przetworzona spirulina.
wodorosty jadalne, algi do żywności dla łudzi, przetworzone
korzenie, aloes spożywczy, 30 kawa, herbata, kakao, napoje
na bazie kawy, herbaty i kakao, ryż, gotowe potrawy na bazie
ryżu, przekąski na bazie ryżu, kasze spożywcze, kasza manna, kukurydza przetworzona, zbożowe artykuły śniadaniowe,
płatki zbożowe i kukurydziane, owsianka, muesli, przekąski
wytwarzane z muesli, śniadaniowe płatki ryżowe, jęczmień
do spożycia przez ludzi, kuskus, tapioka, sago, mąka zbożowa,
mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka
z roślin strączkowych do celów spożywczych, mąka sojowa,
mąka spożywcza, potrawy na bazie mąki, potrawy na bazie
roślin zbożowych i kasz spożywczych, przekąski na bazie zbóż,
makarony spożywcze, potrawy z makaronu, makaron sojowy,
makaron ryżowy, preparaty zbożowe, chipsy (produkty zbożowe), chrupki zbożowe, batony zbożowe, ciastka ryżowe, wątle ryżowe, wyroby piekarnicze, chleby, sól, sól niskosodowa,
musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy,
przyprawy, pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasta fasolowa, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, zioła
do celów spożywczych.
471483
(220) 2017 05 10
AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DZIKI DOSTAWCA

(210)
(731)
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(531) 03.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzechy przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone
rośliny strączkowe, nasiona jadalne, owoce suszone, jagody
konserwowane, owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane,
kandyzowane przekąski owocowe, przekąski z owoców, chipsy owocowe, chipsy warzywne, przekąski na bazie orzechów,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie soi, hummus
(pasta z ciecierzycy), soczewica, przetworzona soja, tofu,
przetworzony kokos, masło arachidowe, kakaowe, kokosowe, pasty do kromek zawierające tłuszcz, warzywa suszone,
warzywa liofilizowane, proszki owocowe, proszki warzywne,
gotowe dania warzywne, zupy błyskawiczne, przetworzona
spirulina, wodorosty jadalne, algi do żywności dla ludzi, przetworzone korzenie, aloes spożywczy.
471484
(220) 2017 05 10
AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RANNY PTASZEK
(210)
(731)

(531) 03.07.21, 16.03.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy,
herbaty i kakao, ryż, gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie ryżu, kasze spożywcze, kasza manna, kukurydza
przetworzona, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe i kukurydziane, owsianka, muesli. przekąski wytwarzane
z muesli. śniadaniowe płatki ryżowe, jęczmień do spożycia przez ludzi, kuskus, tapioka, sago, mąka zbożowa, mąka
ziemniaczana, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka
z roślin strączkowych do celów spożywczych, mąka sojowa,
mąka spożywcza, potrawy na bazie mąki, potrawy na bazie
roślin zbożowych i kasz spożywczych, przekąski na bazie
zbóż, makarony spożywcze, potrawy z makaronu, makaron
sojowy, makaron ryżowy, preparaty zbożowe, chipsy (produkty zbożowe), chrupki zbożowe, batony zbożowe, ciastka
ryżowe, wafle ryżowe, wyroby piekarnicze, chleby, sól, sól niskosodowa, musztarda, ocet, sosy nie ujęte w innych klasach,
sos sojowy, przyprawy, pasta sezamowa, pasta migdałowa,
pasta fasolowa, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla
ludzi, zioła do celów spożywczych.
471485
(220) 2017 05 10
AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540)	GŁODNY WILK
(210)
(731)
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(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzechy przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone
rośliny strączkowe, nasiona jadalne, owoce suszone, jagody
konserwowane, owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski z owoców,
chipsy owocowe, chipsy warzywne, przekąski na bazie
orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
soi, hummus (pasta z ciecierzycy), soczewica, przetworzona
soja, tofu, przetworzony kokos, masło arachidowe, kakaowe,
kokosowe, pasty do kromek zawierające tłuszcz, warzywa
suszone, warzywa liofilizowane, proszki owocowe, proszki
warzywne, gotowe dania warzywne, zupy błyskawiczne,
przetworzona spirulina, wodorosty jadalne, algi do żywności
dla ludzi, przetworzone korzenie, aloes spożywczy, 30 kawa,
herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, ryż,
gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie ryżu, kasze spożywcze, kasza manna, kukurydza przetworzona, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe i kukurydziane,
owsianka, muesli, przekąski wytwarzane z muesli, śniadaniowe płatki ryżowe, jęczmień do spożycia przez ludzi, kuskus,
tapioka, sago, mąka zbożowa, mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, mąka sojowa, mąka spożywcza, potrawy
na bazie mąki, potrawy na bazie roślin zbożowych i kasz
spożywczych, przekąski na bazie zbóż, makarony spożywcze, potrawy z makaronu, makaron sojowy, makaron ryżowy, preparaty zbożowe, chipsy (produkty zbożowe), chrupki
zbożowe, batony zbożowe, ciastka ryżowe, wafle ryżowe,
wyroby piekarnicze, chleby, sól, sól niskosodowa, musztarda,
ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy,
pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasta fasolowa, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, zioła do celów
spożywczych.
471486
(220) 2017 05 10
AYBIOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WILK SYTY I OWCA CAŁA

(210)
(731)
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herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, ryż,
gotowe potrawy na bazie ryżu, przekąski na bazie ryżu, kasze spożywcze, kasza manna, kukurydza przetworzona, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki zbożowe i kukurydziane,
owsianka, muesli, przekąski wytwarzane z muesli, śniadaniowe płatki ryżowe, jęczmień do spożycia przez ludzi, kuskus,
tapioka, sago, mąka zbożowa, mąka ziemniaczana, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, mąka sojowa, mąka spożywcza, potrawy
na bazie mąki, potrawy na bazie roślin zbożowych i kasz
spożywczych, przekąski na bazie zbóż, makarony spożywcze, potrawy z makaronu, makaron sojowy, makaron ryżowy, preparaty zbożowe, chipsy (produkty zbożowe), chrupki
zbożowe, batony zbożowe, ciastka ryżowe, wafle ryżowe,
wyroby piekarnicze, chleby, sól, sól niskosodowa, musztarda,
ocet, sosy nie ujęte w innych klasach, sos sojowy, przyprawy,
pasta sezamowa, pasta migdałowa, pasta fasolowa, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, zioła do celów
spożywczych.
(210) 471487
(220) 2017 05 11
(731) KASPRZYK ELŻBIETA, Poznań
(540) Deep Trip

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
471501
(220) 2017 05 11
LEŚNIAK ZUZANNA RESTAURACJA BELLA ROSA,
Strzyżów
(540) RESTAURACJA BELLA ROSA
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 migdały przetworzone, orzech przetworzone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone
rośliny strączkowe, nasiona jadalne, owoce suszone, jagody
konserwowane, owoce liofilizowane, warzywa liofilizowane, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski z owoców,
chipsy owocowe, chipsy warzywne, przekąski na bazie
orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie
soi, hummus (pasta z ciecierzycy), soczewica, przetworzona
soja, tofu, przetworzony kokos, masło arachidowe, kakaowe,
kokosowe, pasty do kromek zawierające tłuszcz, warzywa
suszone, warzywa liofilizowane, proszki owocowe, proszki
warzywne, gotowe dania warzywne, zupy błyskawiczne,
przetworzona spirulina, wodorosty jadalne, algi do żywności
dla ludzi, przetworzone korzenie, aloes spożywczy, 30 kawa,

(531) 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, bistra, kawiarnie, kafeterie, cukiernie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty,
hotele, motele, itp., przygotowywanie dań (żywność, posiłki
i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, konferencje, szkolenia, prezentacje, imprezy, organizacja przyjęć okolicznościowych,
w tym wesel, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, barach, bistrach, itp., prowadzenie warsztatów
kulinarnych, rezerwacja stolików.
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471507
(220) 2017 05 11
BASCO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Mielec
(540) basco2
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także
za pośrednictwem Internetu, takich towarów jak: akcesoria
do pieców [do wypalania, prażenia], akcesoria do umywalek, akcesoria do pryszniców, akcesoria końcowe do zasilania w wodę, akcesoria łazienkowe, akcesoria regulacyjne
do rur i przewodów gazowych, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, aparatura do filtrowania wody, aparatura grzewcza do pieców, agregaty
klimatyzacyjne, aparatura regulacyjna do sprzętu dostarczającego wodę, aparatura i instalacje do zmiękczania wody,
armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych
i gazowych, armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych
lub gazowych, armatura łazienkowa do kontroli wody, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń
gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, armatury grzewcze, armatury łazienkowe,
automatyczne instalacje spłukujące do pisuarów, baterie
do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające do rur wodociągowych, baterie mieszające
do umywalek [kurki], baterie prysznicowe, bidety, bojlery
do instalacji centralnego ogrzewania, bojlery do instalacji
grzewczych, bojlery do użytku domowego, bojlery do zaopatrywania w ciepłą wodę, bojlery elektryczne, bojlery
gazowe, bojlery grzewcze, bojlery przemysłowe, deski sedesowe, dysze do aparatury łazienkowej, elementy grzewcze,
grzejniki elektryczne, grzejniki gazowe, grzejniki łazienkowe,
grzejniki konwekcyjne, grzejniki przemysłowe, grzejniki wentylatorowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki
do pomieszczeń, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje do celów sanitarnych, instalacje do chłodzenia powietrza,
instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania wody,
instalacje do oczyszczania wody, instalacje do oczyszczania,
odsalania i uzdatniania wody, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje do spalania gazów,
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do uzdatniania
powietrza, instalacje do wentylacji, instalacje do wyciągu
powietrza, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje
do zmiękczania wody, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza,
instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje
klimatyzacyjne, instalacje łazienkowe, instalacje ogrzewania
podłogowego, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne
i łazienkowe oraz armatura wodno - kanalizacyjna, instalacje
wentylacyjne, kabiny prysznicowe, kaloryfery [ogrzewanie],
klimatyzatory, kotły, kotły do centralnego ogrzewania, kotły
do instalacji grzewczych, kotły grzewcze, kotły paleniskowe, krany, kurki [akcesoria hydrauliczne], muszle klozetowe,
naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
natryski, prysznice, oczyszczacze powietrza, ogrzewanie
podłogowe, okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, okapy
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do urządzeń wentylacyjnych, osprzęt do celów sanitarnych,
palniki, bojlery i podgrzewacze, piece do ogrzewania centralnego, piece do spalania, piece elektryczne, piece grzewcze,
piece na paliwa stałe, piece olejowe, piecyki gazowe, piecyki
i bojlery do podgrzewania wody, pisuary, płaszczowe wymienniki ciepła, podgrzewacze wody, pompy ciepła, prysznice [natryski], regeneratory ciepła, regulatory gazu, rurowe
elementy grzewcze, rury będące częściami instalacji sanitarnych, rury do kotłów grzewczych, rury ściekowe do instalacji sanitarnych, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
ścianki prysznicowe, spłuczki ustępowe, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków,
wanny, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub
chłodniczych], wymienniki ciepła, wyposażenie łazienek, zawory [akcesoria hydrauliczne], zbiorniki na wodę, aparatura
do oczyszczania ścieków, brodziki do pryszniców, centralne
instalacje klimatyzacyjne, filtry do użytku przemysłowego
i domowego, instalacje do oczyszczania ścieków, kominki,
miski klozetowe, nawilżacze powietrza, osprzęt sanitarny
do przewodów wodociągowych, parowniki, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, przepustnice do instalacji
wentylacyjnych, przepustnice przeciwpożarowe, sterowniki
termiczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania,
sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej obsługi
zaworów [części instalacji grzewczych], umywalki łazienkowe, urządzenia do dystrybucji wody, urządzenia i instalacje
grzewcze, wkłady kominkowe, wyciągi [wentylacyjne lub
klimatyzacyjne].
(210) 471512
(220) 2017 05 11
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KU GO PERCUSSION

(531) 03.05.19, 22.01.01, 27.05.01
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, bębny, dzwonki ręczne, dzwonki rurowe, gongi, kastaniety, pałeczki perkusyjne,
talerze, tamburyny, tam-tamy, trójkąty, 35 sprzedaż instrumentów muzycznych, handel detaliczny instrumentami muzycznymi, marketing instrumentów muzycznych, reklama
i prezentacja w mediach w celach sprzedaży detalicznej instrumentów muzycznych, patronat nad wydarzeniami artystycznymi, impresariat w działalności artystycznej.
(210) 471546
(220) 2017 05 12
(731) PODESZWIK MIROSŁAW, Świecie
(540) LORD HENRY
(510), (511) 30 herbata, herbata mrożona, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, napary inne niż do celów leczniczych, napoje na bazie
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, preparaty
roślinne zastępujące kawę, słodziki naturalne, syrop z agawy
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jako słodzik naturalny, syropy i melasa, 32 aperitify bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe na bazie herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie kawy,
napoje orzeźwiające.
471547
(220) 2017 05 12
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) ORANŻADA

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.05.06, 19.08.07
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
471550
(220) 2017 05 12
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE T 1884 PLUM
VODKA ŚLIWOWICA POLSKA

(210)
(731)
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oraz ich mieszanki (także z orzechami), cebula konserwowana, drób nieżywy, orzechy, szczególnie orzechy cashew,
laskowe, włoskie, makadamia, brazylijskie, pekan, piniowe,
pistacjowe, ziemne, kokosowe, orzechy spreparowane, pestki dyni, nasiona sojowe i płatki sojowe, jadalne nasiona roślin oleistych, szczególnie lnu, słonecznika, sezamu, wyżej
wymienione towary łuskane, preparowane, przetwarzane,
prażone, suszone, tarte, solone, przyprawiane, konserwowane, także z jogurtem albo polewą, skórki owocowe, migdały spreparowane, prażone, solone, siekane, cięte, wiórki
kokosowe, chrupkie produkty ziemniaczane wytworzone
metodą wytłaczania lub smażenia w tłuszczu, w tym chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, prażynki ziemniaczane, pałeczki kukurydziane, gotowe
do spożycia przekąski składające się głównie z ziemniaków,
orzechów, owoców lub innych składników pochodzenia
roślinnego lub ich kombinacji, w tym wszystkie chipsy zawarte w kl. 29, snacki bazujące na owocach, chipsy i chrupki
owocowe, masło orzechowe, tłuszcz kokosowy, 30 produkty
zbożowe śniadaniowe w tym płatki zbożowe, kukurydziane,
zboża preparowane, Muesli, produkty zbożowe wytwarzane
metodą ekstruzji lub smażone w oleju o różnych smakach,
chipsy na bazie produktów zbożowych, chipsy ryżowe,
ciastka ryżowe, gofry, jęczmień gnieciony lub łuskany, kasze
spożywcze, kukurydza palona, owies gnieciony lub łuskany,
płatki owsiane, pasta migdałowa, preparaty zbożowe, tortilla, produkty spożywcze z ryżu i kukurydzy wyprodukowane
w procesie wytłaczania, snacki bazujące na produktach ryżowych, ryż preparowany, wytworzone metodą wytłoczenia
produkty pszenne, ryżowe i kukurydziane w postaci chrupek,
pałeczek, także oblewanych masą, prażona kukurydza (popcorn), snacki bazujące na produktach zbożowych, drobne
pieczywo chrupkie przekąskowe z ryżu, kukurydzy i produktów zbożowych, także z ziarnami, solone lub przyprawiane,
wafle zbożowe, słone przekąski na bazie mąki, słone precle,
słone paluszki, pikantne herbatniki, krakersy, wytłaczane
produkty ze zbóż do celów spożywczych, żywność gotowa
do spożycia dmuchana i ekstradowana oraz składająca się
przede wszystkim z ziaren, chipsy zawarte w klasie 30.
(210) 471581
(220) 2017 05 12
(731) EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA, CHORZÓW
(540) Super Chrup

(531)

03.03.01, 24.03.07, 24.01.05, 24.09.02, 26.01.01, 26.04.02,
27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210) 471579
(220) 2017 05 12
(731) EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA, CHORZÓW
(540) Chrupcie

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03
(510), (511) 29 bakalie, rodzynki, owoce suszone, kandyzowane, smażone, lukrowane, szczególnie śliwki, morele, jabłka, banany, ananasy, figi, daktyle, kiwi, papaja, mango, guawa

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 29 bakalie, rodzynki, owoce suszone, kandyzowane, smażone, lukrowane, szczególnie śliwki, morele,
jabłka, banany, ananasy, figi, daktyle, kiwi, papaja, mango,
guawa oraz ich mieszanki (także z orzechami), cebula konserwowana, drób nieżywy, orzechy, szczególnie orzechy
cashew, laskowe, włoskie, makadamia, brazylijskie, pekan,
piniowe, pistacjowe, ziemne, kokosowe, orzechy spreparowane, pestki dyni, nasiona sojowe i płatki sojowe, jadalne
nasiona roślin oleistych, szczególnie lnu, słonecznika, sezamu, wyżej wymienione towary łuskane, preparowane,
przetwarzane, prażone, suszone, tarte, solone, przyprawia-
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ne, konserwowane, także z jogurtem albo polewą, skórki
owocowe, migdały spreparowane, prażone, solone, siekane,
cięte, wiórki kokosowe, chrupkie produkty ziemniaczane
wytworzone metodą wytłaczania lub smażenia w tłuszczu,
w tym chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, paluszki
ziemniaczane, prażynki ziemniaczane, pałeczki kukurydziane, gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziemniaków, orzechów, owoców lub innych składników
pochodzenia roślinnego lub ich kombinacji, w tym wszystkie chipsy zawarte w kl. 29, snaki bazujące na owocach,
chipsy i chrupki owocowe, masło orzechowe, tłuszcz kokosowy, 30 produkty zbożowe śniadaniowe w tym płatki
zbożowe, kukurydziane, zboża preparowane, Muesli, produkty zbożowe wytwarzane metodą ekstruzji lub smażone w oleju o różnych smakach, chipsy na bazie produktów
zbożowych, chipsy ryżowe, ciastka ryżowe, gofry, jęczmień
gnieciony lub łuskany, kasze spożywcze, kukurydza palona,
owies gnieciony lub łuskany, płatki owsiane, pasta migdałowa, preparaty zbożowe, tortilla, produkty spożywcze z ryżu
i kukurydzy wyprodukowane w procesie wytłaczania, snacki bazujące na produktach ryżowych, ryż preparowany, wytworzone metodą wytłoczenia produkty pszenne, ryżowe
i kukurydziane w postaci chrupek, pałeczek, także oblewanych masą, prażona kukurydza (pop-corn), snacki bazujące na produktach zbożowych, drobne pieczywo chrupkie
przekąskowe z ryżu, kukurydzy i produktów zbożowych,
także z ziarnami, solone lub przyprawiane, wafle zbożowe,
słone przekąski na bazie mąki, słone precle, słone paluszki,
pikantne herbatniki, krakersy, wytłaczane produkty ze zbóż
do celów spożywczych, żywność gotowa do spożycia dmuchana i ekstradowana oraz składająca się przede wszystkim
z ziaren, chipsy zawarte w klasie 30.
(210) 471594
(220) 2017 05 12
(731) KRYGIER PIOTR, Częstochowa
(540) ULTEX-POL
(510), (511) 24 filc, dzianina, materiały tekstylne do filtrowania, materiały tekstylne nietkane, materiały tekstylne (włókiennicze), tworzywa sztuczne jako substytuty tkanin, tkaniny do celów włókienniczych, tkaniny syntetyczne do celów
włókienniczych, tkaniny wodoodporne do celów włókienniczych, tkaniny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny przylepne
przyklejane na gorąco, moskitiery, pościel, zasłony z surowców włókienniczych lub tworzyw sztucznych, tkaniny bawełniane, tkaniny drukowane, tkaniny żakardowe do celów
włókienniczych, narzuty pikowane na łóżka, tkaniny pikowane do celów włókienniczych, 35 usługi agencji importowoeksportowych, agencje informacji handlowej, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla
innych przedsiębiorstw, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów, mianowicie: nici, tkanin, towarów włókienniczych, włókienniczych materiałów tekstylnych, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.
(210) 471596
(220) 2017 05 12
(731) LINTER SPÓŁKA AKCYJNA, Wolbrom
(540) LINTER GROUP ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 17.02.02, 17.02.04, 26.03.04
(510), (511) 7 przenośniki taśmowe, 42 projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych.
(210) 471721
(220) 2017 05 15
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KALIGRAF
(510), (511) 16 stalówki, wkłady atramentowe, przyrządy
do pisania, pióra i długopisy [artykuły biurowe], wieczne
pióra, materiały piśmienne, ołówki, grafity do ołówków,
35 sprzedaż detaliczna stalówek, wkładów atramentowych,
przyrządów do pisania, piór i długopisów, materiałów piśmiennych, promocja sprzedaży dla osób trzecich stalówek,
wkładów atramentowych, przyrządów do pisania, piór i długopisów, materiałów piśmiennych, reklama stalówek, wkładów atramentowych, przyrządów do pisania, piór i długopisów, materiałów piśmiennych.
(210) 471723
(220) 2017 05 16
(731) TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA, Skarżysko-Kamienna
(540)

(531) 26.05.04, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie.
(210) 471724
(220) 2017 05 15
(731) ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SALONY MUZYCZNE RIFF - CHCE SIĘ GRAĆ!
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne elektroniczne, instrumenty strunowe, struny do instrumentów muzycznych, statywy do instrumentów muzycznych, pedały do instrumentów muzycznych, mostki
do instrumentów muzycznych, miechy do instrumentów
muzycznych, kostki do instrumentów strunowych, klawisze
instrumentów muzycznych, klawiatury instrumentów muzycznych, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa instrumentów
muzycznych, promocja sprzedaży dla osób trzecich instrumentów muzycznych, reklama instrumentów muzycznych,
41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
(210) 471745
(220) 2017 05 16
(731) TEODORCZYK ARTUR, Ząbki
(540) EJART Rok zał. 1991

46

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 26.04.04, 29.01.12, 27.01.01, 26.13.25
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowni jak i w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi takimi jak mięso,
wędliny, ryby, przetwory rybne, owoce morza, pieczywo,
owoce i warzywa, nabiał, przyprawy i dodatki do żywotności, produkty mączne i zbożowe, napoje i soki, wyroby
alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły garmażeryjne,
żywność mrożona, konserwy, weki, cukier, słodycze, cukierki, ciastka i ciasta, czekolada, czekoladki, słodkie i słone
przekąski, także za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową,
na stronie internetowej, promocja sprzedaży.
(210) 471746
(220) 2017 05 16
(731) TEODORCZYK ARTUR, Ząbki
(540) EJART
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalających nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowni jak i w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi takimi jak mięso,
wędliny, ryby, przetwory rybne, owoce morza, pieczywo,
owoce i warzywa, nabiał, przyprawy i dodatki do żywotności, produkty mączne i zbożowe, napoje i soki, wyroby
alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły garmażeryjne,
żywność mrożona, konserwy, weki, cukier, słodycze, cukierki, ciastka i ciasta, czekolada, czekoladki, słodkie i słone
przekąski, także za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową,
na stronie internetowej, promocja sprzedaży.
(210) 471750
(220) 2017 05 16
(731) BŁAŻEJEWSKI ŁUKASZ 7 STREET, Pruszków
(540) MEAT & FIT SINCE 2014

(531)

01.01.02, 03.06.06, 03.07.19, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16,
26.11.03, 26.11.08, 24.17.09, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bary samoobsługowe, również oferujące dania z dostawą oraz dania na wynos.
(210)
(731)

471773
(220) 2017 05 17
STĘPNIOWSKI JERZY LOGOS MEDIA LOGOS TRADE
LTD, Londyn, GB
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(540) bodor

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 plotery.
(210) 471776
(220) 2017 05 17
(731) KAMIŃSKA ANNA, Warszawa
(540) ZoZo design
(510), (511) 14 biżuteria, 40 wytwarzanie biżuterii na zamówienie osób trzecich.
471795
(220) 2017 05 17
DUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) metoda 3 kroków
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 27.07.17, 29.01.13
(510), (511) 3 aerozole do gardła nielecznicze, 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 nielecznicze, sole
do kąpieli nielecznicze, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do cełów kosmetycznych, 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, woda utleniona do celów medycznych, 10 aspiratory
do nosa, urządzenia do łagodzenia trudności z oddychaniem, urządzenia do odciągania nadmiaru wydzieliny
z nosa, inhalatory do celów medycznych, nebulizatory.
(210)
(731)

471802
(220) 2017 05 17
BLACHOTRAPEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój
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(540) Blaszanka BLACHOTRAPEZ Dbając o satysfakcję
naszych klientów zadbaliśmy o tradycyjną POLSKĄ
WÓDKĘ, która łączy w sobie WYSOKĄ JAKOŚĆ oraz
WYJĄTKOWY SMAK. Szereg starannych zabiegów,
którym poddajemy idealnie czystą wodę z górskich
potoków oraz najwyższej jakości spirytus daje
początek krystalicznie czystej wódce - wódce
Blaszance. Podstawą wybornego smaku tegoż
trunku jest UNIKALNA RECEPTURA oraz LATA
DOŚWIADCZEŃ. Neutralny spirytus zbożowy
poddawany jest czterokrotnej destylacji, podczas
której ulega uszlachetnieniu oraz oczyszczeniu.
Dzięki skomplikowanym procesom technologicznym
oraz ocenie jakościowej uzyskiwana jest idealnie
czysta woda. Delikatny i wyrafinowany smak wódki
Blaszanki jest wynikiem filtracji węglowej gotowego
produktu. Z powodzeniem może być stosowana
jako baza do drinków i koktajli. Daje nieograniczone
możliwości.

(210) 471813
(220) 2017 05 17
(731) SCHMUDE-OLCZAK MARTA AD REM, Poznań
(540)	Jachttravel.pl

(531) 18.04.02, 18.04.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama dotycząca usług żeglarskich i jachtingu, w tym reklama za pośrednictwem internetu, telewizji, radia i prasy, 39 organizowanie podróży, biura podróży,
udzielanie informacji dotyczących podróży, rezerwowanie
podróży, doradztwo w zakresie planowania trasy podróży,
organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji
zorganizowanych, organizowanie i rezerwowanie podróży
w ramach wakacji zorganizowanych, 41 edukacja i treningi
dotyczące uprawiania żeglarstwa wyczynowego, turystycznego i innych sportów wodnych, usługi edukacyjne w zakresie krzewienia wiedzy i etyki żeglarskiej, organizowanie kursów kwalifikacyjnych na stopnie żeglarskie, organizowanie
regat, rejsów, wycieczek, obozów żeglarskich, prowadzenie
szkoleń żeglarskich w zakresie dziecięcych i młodzieżowych
klas regatowych, edukacja i treningi zmierzające do umocnienia i popularyzacji żeglarstwa oraz zasad przestrzegania
ochrony środowiska naturalnego.
(210)
(731)
(540)

07.03.11, 25.01.05, 25.01.25, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15,
01.01.04
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, alkoholowe
ekstrakty owocowe, likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, pitne alkohole
wysokoprocentowe, miody pitne, wina.
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471814
(220) 2017 05 17
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek

(531)

(210) 471808
(220) 2017 05 17
(731) Henkel IP & Holding GmbH, Düsseldorf, DE
(540) DURO-TAK
(510), (511) 1 chemikalia stosowane w przemyśle, nieprzetworzone żywice sztuczne, nieprzetworzone tworzywa
sztuczne, kleje do celów przemysłowych, środki konserwujące, kleje do bandaży chirurgicznych.
(210) 471809
(220) 2017 05 17
(731)	JĘDRZEJEWSKA KATARZYNA, Nowe Kucice
(540) Beautica
(510), (511) 44 usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, usługi w zakresie prowadzenia klinik kosmetycznych, manicure, salony piękności, masaże, salony fryzjerskie, solaria, usługi wizażystów.

(531) 19.08.07, 29.01.12
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210) 471817
(220) 2017 05 17
(731) MALCHER JUSTYNA MALCHER, Żory
(540) ZDROWYZWIERZAK.PL
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.06, 03.01.08
(510), (511) 21 czerpaki do karmy dla psów, elektroniczne
dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, filtry do stosowania w kuwetach dla kotów, grzebienie dla zwierząt, grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, karmniki dla
ptaków, karmniki dla ptaków w postaci pojemników, karmniki dla ptaków w postaci pojemniczków, karmniki do karmienia ptaków trzymanych w klatkach, karmniki do karmienia
ptaków żyjących na wolności, klatki dla ptaków, klatki dla
ptaków domowych, klatki dla zwierząt domowych, klatki
druciane na zwierzęta domowe, kuwety dla kotów, kuwety
dla zwierząt domowych, łopatki do usuwania nieczystości
zwierząt domowych, metalowe klatki do użytku domowego, miski dla zwierząt domowych, miski na karmę i wodę
dla zwierząt domowych, naczynia na pokarm dla zwierząt
domowych, niemechaniczne poidła dla zwierząt domowych
w postaci przenośnych dystrybutorów wody i płynów, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, plastikowe
pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt domowych,
podajniki karmy dla małych zwierząt, pojemniki [kuwety]
na nieczystości dla zwierząt domowych, pojemniki na karmę
dla ptaków, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych,
pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności
dla zwierząt domowych, przyrządy do tępienia szkodników
i robactwa, szczotki dla zwierząt domowych, szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczotki z włosia dla zwierząt,
tace z tworzyw sztucznych do użytku jako kuwety dla kotów, wanienki dla ptaków, wanienki dla ptaków niebędące
konstrukcjami, żerdzie dla ptaków trzymanych w klatkach,
zgrzebła, pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt.
(210) 471823
(220) 2017 05 17
(731) CHOIŃSKI ROBERT RAFAŁ, Białystok
(540) kieszonkowy prawnik

(531) 02.09.15, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi prawne świadczone
przez Internet, usługi prawne świadczone przez telefon, usługi wsparcia prawnego, usługi doradcze związane z prawami
konsumenta, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych,
usługi analizy prawnej oraz konstrukcji prawnej umów i regulaminów, badania prawne, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w celu zaspokojenia potrzeb
poszczególnych osób, usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, sporządzanie pism procesowych,
sporządzanie pozwów, w tym pozwów zbiorowych, sporządzanie testamentów, usługi prawnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, doradztwo prawne, doradztwo
zakresie własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
obsługa prawna podmiotów gospodarczych, pomoc prawna pro bono, sporządzanie opinii, ekspertyz i analiz prawnych, zastępstwo procesowe, reprezentacja przed organami
administracji, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
udzielanie porad prawnych, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, usługi pomocy w sprawach spornych, obsługa
prawna firm, wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie sporów sądowych,
usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi rejestracyjne (prawne), usługi prawne związane
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z tworzeniem i rejestracją firm, usługi informacji prawnej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie praw
konsumenta, usługi doradcze w zakresie prawa, udzielanie
informacji związanych ze sprawami prawnymi, udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów, usługi asystentów prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, pomoc
prawna przy tworzeniu umów, organizowanie świadczenia
usług prawnych, kompilacja informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo prawne w dziedzinie
opodatkowania.
471833
(220) 2017 05 17
CAKKO TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) DANIEL&JONES
(510), (511) 25 obuwie w tym buty sznurowane, buty na rzepy, boty, botki, przeciwdeszczowe w tym gumowe kalosze,
buty sportowe w tym narciarskie, piłkarskie, lekkoatletyczne,
do golfa, wspinaczkowe, kolarskie, trampki, tenisówki, korki,
biegowe z kolcami, gimnastyczne, taneczne, rekreacyjne,
pantofle, sandały, kozaki, buty na obcasie, buty robocze,
buty wizytowe, plażowe, trzewiki, glany, sztyblety, trapery,
mokasyny, do codziennego użytku, dla niemowląt, dla dzieci, wojskowe, półbuty, baletki, balerinki, japonki, klapki, laczki,
kapcie, kierpce, ciżemki, chodaki, drewniaki, koturny, espadryle oraz inne rodzaje obuwia, cholewki do obuwia, wkładki do butów, getry, nakrycia głowy w tym czapki, kapelusze
i jego odmiany, tupecik, kaszkiet, bejsbolówka, dżokejka,
beret, kucharska, garnizonowa, studencka, jarmułka, pilotka,
maciejówka, papacha, czepek pływacki, opaski na głowę,
chusty, apaszki, termoaktywne nakrycia głowy, skórzane
nakrycia głowy, daszki w tym daszki przeciwsłoneczne, mitry, sportowe nakrycia głowy, nakrycia głowy dla rybaków,
odzież męska, damska, dziecięca w tym wieczorowa, futrzana, rekreacyjna, dżinsowa, robocza, codzienna, sportowa,
przeciwdeszczowa, tkana, skórzana, nocna, termoizolacyjna,
z imitacji skóry, dla małych dzieci, wojskowa, odzież w tym
marynarki, garnitury, spodnie, sukienki, spódnice, spodenki, kamizelki, palta, płaszcze, peleryny, futra, kurtki, poszetki,
bluzki, kaptury, swetry, pulowery, fartuchy, odzież niemowlęca, odzież dziecięca, golfy, szorty, skafandry, kombinezony,
kostiumy kąpielowe, slipy, halki, pończochy, skarpety, rajstopy, rękawiczki, szale, opaski, apaszki, krawaty, paski do odzieży, wstawki do odzieży, bielizna osobista męska, bielizna osobista damska, koszule męskie i damskie, podkoszulki, piżamy,
legginsy, 35 organizowanie targów i wystaw handlowych,
agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, druków, prospektów,
broszur, katalogów, ulotek, wymienione usługi w zakresie
i w związku z usługami branży odzieżowej i obuwniczej, zarządzanie i administrowanie w działalności handlowej, zgromadzenie towarów umożliwiające klientom oglądanie i nabywanie w sklepach detalicznych i hurtowniach z towarami
branży odzieżowej i obuwniczej, organizowanie pokazów
towarów, usługi pośrednictwa w handlu, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z towarami branży odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami branży odzieżowej i obuwniczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
za pomocą katalogów w związku z towarami branży odzie(210)
(731)
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żowej i obuwniczej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z nakryciami głowy, związane z prowadzeniem
działalności handlowej w tym pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna sprzedaży ww. towarów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych w tym przesyłanie handlowej
informacji tekstowej i obrazowej dzięki środkom masowego
przekazu w tym radia, telewizji, sieci internetowej, usługi
prowadzenia sklepu i/lub hurtowni, w których zgromadzono
na rzecz osób trzecich różne towary, takie jak: ubiory, bielizna, buty, nakrycia głowy, torby, szaliki, swetry i inne towary
wyżej wymieniane, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
471854
(220) 2017 05 18
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) PUPIL
(210)
(731)

(531) 03.01.08, 03.01.06, 27.05.01, 29.01.03, 26.11.01
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje
dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski,
przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów.
(210) 471879
(220) 2017 05 19
(731) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SUPERFOTELIK
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty
identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi,
magnetyczne karty płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty kredytowe, oprogramowanie
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji
finansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania modeli finansowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
rachunkowości, usługi doradcze związane z nabywaniem
przedsiębiorstw, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, prognozy i analizy ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe, usługi monetarne, transakcje finansowe i monetarne, obrót papierami
wartościowymi, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość, prywatne usługi
bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii teleinformatycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie finansami
przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych,
usługi finansowe związane z akredytywą, transakcje dewizowe, analizy finansowe, finansowanie i zdobywanie funduszy,
usługi doradcze dotyczące pożyczek finansowych, inwestycje kapitałowe, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapi-
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tałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi depozytowe,
udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi, usługi
w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości, zarządzania inwestycjami, powiernictwa i doradztwa finansowego,
usługi pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności,
inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości, pośrednictwo giełdowe, usługi maklerskie, usługi brokerskie, finansowe usługi administracyjne, usługi finansowe dotyczące
pozyskiwania funduszy, usługi finansowe mające na celu
zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz finansowanie
i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie finansowania
kredytów mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia finansowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, wycena
majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, finansowanie kapitału publicznego i prywatnego, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń
i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kartami gwarancyjnymi do czeków, kartami kupna, kartami płatniczymi
i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut,
wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie i szacowanie
wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie
nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali, usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart
kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych,
czeków podróżnych, emitowanie bonów wartościowych
do użytku w ramach programów lojalnościowych.
(210) 471882
(220) 2017 05 19
(731) NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) S Superfotelik CHRONI NA BANK

(531) 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12, 09.03.02
(510), (511) 9 wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, elektroniczne i magnetyczne karty
identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi,
magnetyczne karty płatnicze, karty magnetyczne bankomatowe, magnetyczne karty kredytowe, oprogramowanie
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do wywarzania
modeli finansowych, 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych, 35 usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi doradcze
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prognozy i analizy
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ekonomiczne, organizowanie operacji handlowych w celu
pozyskania stałych klientów, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, 36 usługi finansowe,
usługi monetarne, transakcje finansowe i monetarne, obrót
papierami wartościowymi, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, przekazy pieniężne, bankowość, prywatne usługi bankowe, usługi bankowe przy użyciu technologii
teleinformatycznych, bankowość telefoniczna, zarządzanie
finansami przedsiębiorstw, usługi w zakresie rachunków bankowych, usługi finansowe związane z akredytywą, transakcje
dewizowe, analizy finansowe, finansowanie i zdobywanie
funduszy, usługi doradcze dotyczące pożyczek finansowych,
inwestycje kapitałowe, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
ubezpieczanie ryzyka kredytowego: [factoring], usługi depozytowe, udostępnianie pomieszczeń z sejfami depozytowymi, usługi w zakresie kredytów hipotecznych, bankowości,
zarządzania inwestycjami, powiernictwa i doradztwa finansowego, usługi pośrednictwa w zakresie depozytów, oszczędności, inwestycji, kredytów hipotecznych i nieruchomości,
pośrednictwo giełdowe, usługi maklerskie, usługi brokerskie,
finansowe usługi administracyjne, usługi finansowe dotyczące pozyskiwania funduszy, usługi finansowe mające na celu
zabezpieczanie funduszy osób trzecich oraz finansowanie
i organizowanie pożyczek, usługi w zakresie finansowania
kredytów mieszkaniowych, gwarancje i poręczenia finansowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe, wycena
majątku ruchomego, usługi reprezentacyjne, usługi podatkowe i celne, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, finansowanie kapitału publicznego i prywatnego, finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, usługi w zakresie przesyłania
pieniędzy, agencje pośrednictwa w dziedzinie ubezpieczeń
i kredytów, zarządzanie majątkiem, emisja czeków podróżnych, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami kredytowymi stałego klienta, kartami gotówkowymi, kartami
gwarancyjnymi do czeków, kartami kupna, karami płatniczymi i kartami debetowymi, handel walutami i wymiana walut,
wycena, pośrednictwo, dzierżawa, zarządzanie i szacowanie
wartości w dziedzinie nieruchomości, dobór i nabywanie
nieruchomości, pobieranie czynszu, wynajem i dzierżawa lokali, usługi w zakresie kart bankowych, usługi w zakresie kart
kredytowych i zniżkowych, usługi w zakresie emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych,
czeków podróżnych, emitowanie bonów wartościowych
do użytku w ramach programów lojalnościowych.
471914
(220) 2017 05 22
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Karmi

(210)
(731)
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(531) 05.07.02, 05.07.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
471915
(220) 2017 05 22
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kasztelan

(210)
(731)

(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
471916
(220) 2017 05 22
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOSMAN

(210)
(731)

(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(210) 471922
(220) 2017 05 22
(731) BOROWIAK KRZYSZTOF, Poznań
(540) askberry.pl

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie pośrednictwa podmiotów
świadczących usługi oraz w znalezieniu podmiotów poszukujących podmiotów świadczących usługi, także za pośrednictwem Internetu.
(210) 471979
(220) 2017 05 22
(731) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) metised
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki do zwalczania robactwa.
(210) 471980
(220) 2017 05 22
(731) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) beltone
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki do zwalczania robactwa.
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(210) 471982
(220) 2017 05 22
(731) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) cza cza
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki do zwalczania robactwa.
(210) 471983
(220) 2017 05 22
(731) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) metisar
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy, 5 herbicydy, fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki do zwalczania robactwa.
471994
(220) 2017 05 22
MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) I love marketing
(510), (511) 41 kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów.

(210)
(731)
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pieczeniowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
pośrednictwo w usługach doradczych w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w usługach finansowych, sprzedaż
i wynajem mieszkań, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, windykacja, windykacja należności i odzyskiwanie
długów, wycena i zarządzanie nieruchomościami, wycena
w kwestiach majątku nieruchomego, zarządzanie aktywami
finansowymi, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie
portfelem nieruchomości, 37 budownictwo, 41 nauczanie
i szkolenia, szkolenia dla dorosłych, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, edukacja prawna, 45 doradztwo prawne, doradztwo
w sporach sądowych, usługi prawne, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne (prawne),
usługi wsparcia prawnego.
(210) 472037
(220) 2017 05 23
(731) BARTELA ANNA, Bilcza
(540) EXODUS BILCZA

471997
(220) 2017 05 22
FOOGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540)	GRUPA PRAWNA KOKSZTYS
(210)
(731)

(531) 03.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania dla celów działalności gospodarczej,
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo związane z zarządzaniem, informacja o działalności gospodarczej,
pozyskiwanie danych do komputerowych bazy danych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą,
przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, przygotowywanie
i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
likwidacji przedsiębiorstw, usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi
konsultingowe związane z zarządzaniem, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie i doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, 36 doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie
nieruchomości, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo ubez-

(531) 01.03.01, 26.11.25, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 41 rozrywka, organizowanie rozrywki, usługi
rozrywkowe, ośrodki rozrywkowe, planowanie przyjęć, organizacja imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe ośrodków wczasowych,
obozy letnie (rozrywka i edukacja), rozrywka w formie pokazów mody, usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, usługi parków tematycznych
i parków rozrywki, zajęcia zorganizowane dla dzieci (rozrywka i edukacja), usługi rozrywkowe związane z grą w golfa,
usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi rozrywkowe związane z grą
w kręgle, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów,
usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjnosportowych, 44 usługi SPA, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko (SPA), usługi kosmetyczne,
analiza kosmetyczna, doradztwo dotyczące kosmetyków,
zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, masaż, zabiegi kosmetyczne dla
włosów, usługi fryzjerskie.
(210) 472043
(220) 2017 05 24
(731) ZIELIŃSKA PAULINA, Warszawa
(540) My Yummie
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(531) 09.03.05, 09.03.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe.

472062
(220) 2017 05 24
INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA
AKCYJNA VIENNA INSURENCE GROUP, Warszawa
(540) Agro-Zone
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe.

472048
(220) 2017 05 24
PRZYBYSZ-SAWICKA KAROLINA, Gniezno;
SAWICKI ŁUKASZ, Gniezno
(540) Fresh catering

(210) 472087
(220) 2017 05 24
(731) NADSTAWNY MAREK, Warszawa
(540) KOMPANIA INFORMATYCZNA

(210)
(731)

(531) 11.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, przygotowanie dań
dietetycznych, żywnościowych, bulionów i napojów i soków
na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
dostarczanie gotowych posiłków dietetycznych w ramach
usług cateringowych, gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność na zamówienie, usługi zaopatrzenia w żywność na zamówienie przy wykorzystaniu systemów on-line,
serwowanie dań na wynos, usługi stałych placówek gastronomicznych, usługi lokali gastronomicznych obejmujących miejsca w których można zjeść na miejscu lub wziąć
na wynos, usługi gastronomiczne świadczone w mobilnych
punktach sprzedaży, przygotowanie i wydawanie posiłków,
obsługa zamówień telefonicznych związanych z usługami
zaopatrzenia w żywność, usługi doradcze, konsultacje dotyczące wymienionych usług, informacja o wymienionych
usługach, prowadzenie restauracji, barów, zjazdów, karczmy,
obsługa przyjęć okazjonalnych, catering, obsługa przyjęć,
bankietów, zabaw.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 472055
(220) 2017 05 24
(731) BURY GRZEGORZ IMULTUM, Bolszewo
(540) TRAKADO
(510), (511) 9 urządzenia nawigacyjne, urządzenia systemu globalnego pozycjonowania (GPS), oprogramowanie
do systemów nawigacyjnych GPS, przekaźniki do systemów
GPS, urządzenia GPS służącego do lokalizacji zaginionych
zwierząt (GPS tracker), elektroniczne obroże/szelki/smycze
dla zwierząt, elektroniczne systemy do lokalizacji i/lub tresowania zwierząt, 35 usługi ekspozycji towarów pozwalającej
na zapoznanie się z towarem oraz usługi handlu detalicznego, hurtowego oraz prowadzonego przez Internet i/lub
urządzenia komunikacji na odległość - w zakresie sprzedaży
artykułów dla zwierząt domowych, towarów i produktów dla
zwierząt domowych, elektronicznych obroży/szelek/smyczy
dla zwierząt, urządzeń nawigacyjnych, urządzeń systemu
globalnego pozycjonowania (GPS), oprogramowania do systemów nawigacyjnych GPS, przekaźników do systemów GPS,
urządzeń GPS służących do lokalizacji zaginionych zwierząt
(GPS tracker), świadczenie usług informacyjnych, doradczych
i konsultacyjnych w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych usług, 45 usługi lokalizowania i odzyskiwania zagubionych zwierząt, świadczenie usług informacyjnych, doradczych i konsultacyjnych w odniesieniu do wszystkich wyżej
wymienionych usług.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.08, 26.01.16, 24.17.25
(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 importowoeksportowych 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,
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prowadzenie portali internetowych dla osób trzecich, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, wynajmowanie zasobów serwerów.
472118
(220) 2017 05 25
LEŚNIEWSKI MICHAŁ CENTRUM INTENSYWNEJ
TERAPII OLINEK, Warszawa
(540) OLINEK
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do wzmacniania mięśni i do użytku
w rehabilitacji medycznej, gorsety brzuszne, przyrządy
do fizjoterapii, przyrządy do ćwiczeń gimnastyki leczniczej,
urządzenia do gimnastyki leczniczej, gorsety brzuszne, gorsety do celów leczniczych, nakolanniki ortopedyczne, pasy
do celów leczniczych, pasy ortopedyczne, pasy podtrzymujące mięśnie brzucha, podkładki uciskowe, opaski podtrzymujące, rękawice do masażu, 25 kombinezony, kombinezony jednoczęściowe, gorsety, koszulki gimnastyczne, odzież
gimnastyczna, stroje do ćwiczeń rehabilitacji medycznej,
41 edukacja, nauczanie, instruktaż gimnastyki, instruktaże,
nauczanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów i szkoleń, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, usługi klinik medycznych,
usługi masażu, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, pomoc
medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
usługi terapeutyczne, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, rehabilitacja fizyczna, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej.

(210)
(731)

472119
(220) 2017 05 25
OCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Zielona Góra
(540)	GRAPE TOWN

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.03.01, 05.03.13, 05.03.14, 05.07.10
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, kultura fizyczna, nauka gimnastyki,
organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć
jak rozrywki, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, wypożyczanie sprzętu sportowego
z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie obiektów i sprzętu
do salonów gier, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi
klubowe jako rozrywki lub nauczania, usługi klubów zdrowia, zdrowie i ćwiczenia fizyczne, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi trenera osobistego w treningu
sprawności fizycznej, 43 bary szybkiej obsługi i snack-bary,
biura zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, kafeterie,
bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelowe, usługi recepcyjne
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dla tymczasowego zakwaterowania i zarządzanie przyjazdami i wyjazdami, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokojów, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, 44 aromaterapia, depilacja woskiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, manicure, masaż,
opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna,
przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi medyczne, usługi saun, usługi solariów,
usługi terapeutyczne, usługi w zakresie akwakultury, usługi
wizażystów.
472172
(220) 2017 05 26
CORPORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) KOBLE
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, śruby metalowe,
zatrzaski metalowe, altany konstrukcje z metalu, aluminium
[glin], armatura metalowa do przewodów do sprężonego
powietrza, balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa
na drogach metalowe, barierki ochronne metalowe, baryłki
[beczki] metalowe, baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], belki stropowe metalowe, biały metal, blacha (opakowania blaszane z białej -), blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa
cienka, blokady na koła pojazdów, boazeria metalowa, bochny pudlarskie [metalurgia], boje cumownicze metalowe, bolce metalowe do butów, bramki wejściowe kołowrotowe,
bramy metalowe, brąz, brąz (nagrobki z -), brąz (wyroby artystyczne z -), bydło (łańcuchy dla -), cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], chlewy metalowe, chrom (Cr), chrom (rudy
-), ciągnione i polerowane pręty metalowe, cyfry i litery
[z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, cyna, cynk
(Zn), cyrkon (Zr), dachowe rynny metalowe, dachówki esówki
metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokrycia -) metalowe, deflektory kominowe metalowe, doki pływające do cumowania statków metalowe, drabiny metalowe, drabiny
ze stopniami metalowymi, druciana (tkanina -), drut aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych
[z wyjątkiem drutu topikowego], drzwi (urządzenia do otwierania -) nieelektryczne, drzwi metalowe, dystrybutory woreczków na psie odchody, mocowane, z metalu, dysze, końcówki wylotowe z metalu, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych,
dzwonki dla zwierząt, dzwony i dzwonki, dźwigary metalowe, ekrany paleniskowe, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, emblematy do pojazdów metalowe, etykiety metalowe, folia aluminiowa, folia cynowa [staniol], folie metalowe
do zawijania i pakowania, foremki do lodu metalowe, formy,
galenit (ruda -), gałki [uchwyty] metalowe, german (Ge), glucyn [beryl], groby metalowe, gwoździe, gwoździe z szeroką
główką [ćwieki], gzymsy (formy, odlewy -) metalowe, gzymsy
metalowe, hafn [celt], haki do wieszania kotłów metalowe,
haki do wieszania ubrań, metalowe, haki spinaczkowe z metalu [sprzęt wspinaczkowy], ind (In), kabiny kąpielowe metalowe, kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy,
metalowe, kabiny telefoniczne metalowe, kable metalowe
nieelektryczne, kadm, kajdanki, kanalizacja (rury rozgałęźne
do -) metalowe, kapsle do butelek metalowe, kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], kasy pancerne, kasy
pancerne [metalowe lub niemetalowe], klamki do drzwi metalowe, klamry [zaciski] metalowe, klamry pasów maszynowych, metalowe, klatki (metalowe -) dla dzikich zwierząt,
kłódki, kobalt surowy [metal], kolanka do rur metalowe, kolejki linowe naziemne (wyposażenie metalowe dla nawierzchni
-), kołki do ścian, metalowe, kołki metalowe, kołki metalowe
do butów, kołnierze metalowe, kominowe trzony metalowe,
kominy metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje meta(210)
(731)
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lowe (szkielety ramowe -) [budownictwo], konstrukcje nośne
szklarni, metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], korkowanie (kapsle do -) metalowe, kostka brukowa metalowa,
kosze metalowe, kosze samowyładowcze [niemechaniczne]
metalowe, kotwice, kowadła, kowadła [przenośne], kółka
metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych, kółka samonastawne do mebli metalowe, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice [kładki] metalowe, kratownice metalowe,
kraty metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
kule stalowe, kurniki metalowe, limonit, liny kolejek napowietrznych, liny metalowe, liny stalowe, listwy metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, lodowiska [konstrukcje
metalowe], lut [twardy] (stopy na -), lut ze srebra, lut ze złota,
lutowanie (drut do -) metalowy, lutowanie [twarde] (pręty
do -) metalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, łóżka (kółka samonastawne do -) metalowe,
łubki [nakładki stykowe] do szyn, łupki, płytki dachowe (zaczepy do -) metalowe, łuszczone pręty metalowe, magnez
(mg), mangan (mn), maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali,
materiały kolejowe, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, materiały
zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, materiały
zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, metale
nieszlachetne i ich stopy, metale nieszlachetne surowe lub
półprzetworzone, metale samozapalne, metale w formie
sproszkowanej [metale sproszkowane], metale w postaci folii
lub proszku do drukarek 3D, metalowe bransoletki identyfikacyjne, metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, metalowe drzwi pancerne, metalowe drzwi składane, metalowe kanistry, metalowe kątowniki stalowe, metalowe
klipsy do zamykania torebek, metalowe klucze, metalowe
kołatki do drzwi, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe maszty flagowe, metalowe materiały
konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe obudowy kominkowe, metalowe opancerzenie z płyt, metalowe paliki do roślin
lub drzew, metalowe płytki ścienne, metalowe podziałki
[przegrody], metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi
ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe rury odpływowe,
metalowe taborety ze schodkiem, metalowe uchwyty
do wanny, metalowe urządzenia do parkowania rowerów,
metalowe urządzenia zamykające do drzwi, metalowe wieszaki na torby, metalowe wsporniki do mebli, metalowe zaciski
do rur, metalowe zasuwy do drzwi, miedź (drut z -) nieizolowany, miedź (pierścienie z -), miedź surowa lub półprzetworzona,
mieszanie zaprawy (kastry do -) metalowe, molibden (Mo),
naciągi pasów, metalowe, nadproża metalowe, nagrobki
(pomniki metalowe -), nagrobki metalowe, nakrętki metalowe do butelek, nakrętki śrub z metalu, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm metalowych
[zaciski naprężające], naprężanie (zaciski do -), narzędzia
(skrzynki do -) z metalu [puste], nasadki na laski metalowe,
nasadki na liny [chomątka] metalowe, nasadki pierścieniowe
na rękojeści [z metalu], nawijarki niemechaniczne do węży
giętkich metalowe, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, nieelektryczne urządzenia do zamykania okien, nikiel (Ni), niob (Nb),
nity metalowe, nowe srebro, numery domów nieświecące,
metalowe, obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe,
obręcze do beczek metalowe, obrotnice [koleje], obudowy
do szybów naftowych metalowe, obudowy grobów metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe,
ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, okiennice
metalowe, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okna metalowe, okna
skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia
do drzwi metalowe, okucia do łóżek metalowe, okucia
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do trumien metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do mebli, okucia metalowe do okien, okucia okienne (ozdobne), metalowe, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, ołów surowy lub
półprzetworzony, opancerzenie z płyt z metalu, opiłki metalowe, osłony do rur metalowe, osłony drzew, metalowe,
ostrogi, ościeżnice metalowe, pachołki cumownicze metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, palety
załadowcze metalowe, palniki metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, parkany metalowe, pierścienie gwintowane, pierścienie metalowe, platformy prefabrykowane metalowe, platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, plomby,
uszczelki ołowiane, płytki metalowe do użytku w budownictwie, płytki podłogowe metalowe, płyty chodnikowe metalowe, płyty do drzwi metalowe, płyty kotwiące, płyty metalowe, płyty pamiątkowe metalowe, podkładki regulacyjne
[dystansowe], podkłady kolejowe, metalowe, podkowy
(gwoździe, hufnale do -), podłogi metalowe, pojemniki [kasety, paki] metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, pojemniki
do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe,
pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], pojemniki
na paliwo płynne metalowe, pojemniki pływające metalowe,
pokrycia dachów, metalowe, pokrywy do włazów metalowe,
pomniki metalowe, posrebrzane stopy cyny, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, pręty stalowe
wyższej jakości, progi metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], przenośne struktury metalowe, przewody centralnego ogrzewania, metalowe, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe, metalowe, ptaszarnie [konstrukcje metalowe],
pudełka z metali nieszlachetnych, pułapki na dziką zwierzynę [sidła], puszki do konserw, metalowe, raki do wspinaczki
po oblodzonych powierzchniach, rolety zewnętrzne metalowe, rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], rolki, prowadnice do okien przesuwnych, ruchome metalowe schody pokładowe dla pasażerów, rudy metali, rurociągi zasilające
metalowe, rurowe (przewody -) metalowe, rury i rurki ze stali,
rury ściekowe metalowe, ruszty beleczkowe [w paleniskach
otwartych], rygle do klamek, zasuw, metalowe, rygle do zasuw okiennych, rygle okienne metalowe, schody (obudowy
-) metalowe, sejfy, elektroniczne, silosy metalowe, skrobaczki
do obuwia [umieszczone przed drzwiami], skrzynki na listy
metalowe, skrzynki na narzędzia metalowe [puste], słupy linii
elektrycznych metalowe, słupy metalowe, słupy metalowe
[elementy konstrukcyjne], słupy ogłoszeniowe metalowe,
słupy telegraficzne, metalowe, smarowniczki, snopy (wiązadła do -) metalowe, sprężyny [drobnica metalowa], sprzączki
z metali nieszlachetnych, stajnie metalowe, stal (rolety ze -),
stal lana [staliwo], stal surowa lub półprzetworzona, statuetki
z metali nieszlachetnych, stele nagrobne metalowe, stemple
[podpory] metalowe, stojaki do beczek metalowe, stop łożyskowy, stopnie schodów metalowe, stopy srebrno-niklowe,
stopy stali, sufity, metalowe, sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], szalunki do betonu metalowe,
szczęki imadeł metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, szkielety metalowe [budownictwo], szklarnie przenośne
metalowe, sztabki metali nieszlachetnych, szyldy metalowe,
szyny metalowe, ścianki z pali, metalowe [palisady], ściany
(pokrycia -) metalowe [budownictwo], ściany (pokrycia metalowe -) [budownictwo], śledzie do namiotów metalowe,
śruby do łączenia przewodów, metalowe, tablice rejestracyjne metalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe,
tace metalowe, tantal [metal], taśma stalowa, taśmy do związywania metalowe, tombak, trampoliny metalowe, tubingi
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(obudowy -) metalowe, tytan (Ti), uliczne kanały ściekowe
metalowe, urządzenie odstraszające ptaki (poruszane wiatrem -), metalowe, uszczelki metalowe, wanad (V), wangi
[części schodów] metalowe, wanienki dla ptaków metalowe,
werandy metalowe [budownictwo], wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, wiązadła metalowe, wiązadła metalowe
do celów rolniczych, wolfram (W), wsporniki metalowe dla
budownictwa, zaciski do rur i kabli, metalowe, załadunek wagonów kolejowych (skrajniki, sprawdziany -) metalowe, zamki do pojazdów metalowe, zamki do toreb metalowe, zamki
inne niż elektryczne metalowe, zamki obrotowe do okien
metalowe, zamki sprężynowe, zamknięcia do pojemników
metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, zamknięcia
drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], zasuwy
do zamków, zatyczki [wyroby żelazne], zatyczki metalowe,
zawiasy drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, zawleczki
z metalu, zawory [inne niż części maszyn] metalowe, zawory
do rur drenażowych metalowe, zawory wodociągowe metalowe, zbiorniki metalowe, zbrojeniowe (materiały -) do betonu, metalowe, złącza kabli metalowe [nieelektryczne], złącza
metalowe do łańcuchów, złączki rur metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, znaki nawigacyjne [pławy] nieświecące metalowe, zwrotnice kolejowe,
żelazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], żelazo (rudy -),
żelazochrom, żelazokrzem, żelazomolibden, żelazotytan, żelazowolfram, żeliwo surowe lub półprzerobione, żyłki do wiązania metalowe, 28 gry i zabawki, gry towarzyskie, urządzenia do gier, zabawki, rzut podkową, urządzenia do sztuczek
magicznych, śmieszne gadżety na imprezy, pierścienie
do rzucania, amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo,
automaty do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki
mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki
[zabawki], bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły
sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych,
czujniki brania [sprzęt wędkarski], deski do paddleboardingu,
deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski latające,
dyski sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo,
ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane
do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry
planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle,
hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły do pompek do pompowania piłek do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo,
karty do gry, karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier,
kije do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie,
konfetti, konie na biegunach [zabawki], kontrolery do konsoli
gier, końcówki do kijów bilardowych, kości do gry, krawędzie
nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości
do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka
dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki, maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny
i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki
umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, mode-
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le pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe],
narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy
do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze
do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, pneumatyczne pistolety
[zabawki], podbieraki dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, pompki specjalnie
przystosowane do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy
darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy
do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akcesoria
do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice
golfowe, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów
treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzutki
strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], smycze
do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier
wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe,
sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe,
stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły
do piłkarzyków, strzelające zabawki bożonarodzeniowe
w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule do latawców, sztuczne przynęty
wędkarskie, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze
elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe,
na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby
na sprzęt do krykieta, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak
[gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek,
uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż
wspinaczkowa, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych,
urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia
pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe [sprzęt
do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiązania
do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe,
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe przynęty
do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki],
zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali.
472173
(220) 2017 05 26
CORPORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) KOBLE.PL
(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, aluminium [glin],
armatura metalowa do przewodów do sprężonego powietrza, balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, barierki ochronne metalowe, baryłki [beczki] metalowe, baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe],
belki stropowe metalowe, biały metal, blacha (opakowania
blaszane z białej -), blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa
cienka, blokady na koła pojazdów, boazeria metalowa, boch(210)
(731)
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ny pudlarskie [metalurgia], boje cumownicze metalowe, bolce metalowe do butów, bramki wejściowe kołowrotowe,
bramy metalowe, brąz, brąz (nagrobki z -), brąz (wyroby artystyczne z -), bydło (łańcuchy dla -), cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], chlewy metalowe, chrom (Cr), chrom (rudy
-), ciągnione i polerowane pręty metalowe, cyfry i litery
[z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, cyna, cynk
(Zn), cyrkon (Zr), dachowe rynny metalowe, dachówki esówki
metalowe, dachówki metalowe, dachy (pokrycia -) metalowe, deflektory kominowe metalowe, doki pływające do cumowania statków metalowe, drabiny metalowe, drabiny
ze stopniami metalowymi, druciana (tkanina -), drut aluminiowy, drut kolczasty, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych
[z wyjątkiem drutu topikowego], drzwi (urządzenia do otwierania -) nieelektryczne, drzwi metalowe, dystrybutory woreczków na psie odchody, mocowane, z metalu, dysze, końcówki wylotowe z metalu, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych,
dzwonki dla zwierząt, dzwony i dzwonki, dźwigary metalowe,
ekrany paleniskowe, ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, emblematy do pojazdów metalowe, etykiety metalowe,
folia aluminiowa, folia cynowa [staniol], folie metalowe do zawijania i pakowania, foremki do lodu metalowe, formy, galenit (ruda -), gałki [uchwyty] metalowe, german (Ge), glucyn
[beryl], groby metalowe, gwoździe, gwoździe z szeroką główką [ćwieki], gzymsy (formy, odlewy -) metalowe, gzymsy metalowe, hafn [celt], haki do wieszania kotłów metalowe, haki
do wieszania ubrań, metalowe, haki spinaczkowe z metalu
[sprzęt wspinaczkowy], ind (In), kabiny kąpielowe metalowe,
kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy,
metalowe, kabiny telefoniczne metalowe, kable metalowe
nieelektryczne, kadm, kajdanki, kanalizacja (rury rozgałęźne
do -) metalowe, kapsle do butelek metalowe, kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], kasy pancerne, kasy
pancerne [metalowe lub niemetalowe], klamki do drzwi metalowe, klamry [zaciski] metalowe, klamry pasów maszynowych, metalowe, klatki (metalowe -) dla dzikich zwierząt,
kłódki, kobalt surowy [metal], kolanka do rur metalowe, kolejki linowe naziemne (wyposażenie metalowe dla nawierzchni
-), kołki do ścian, metalowe, kołki metalowe, kołki metalowe
do butów, kołnierze metalowe, kominowe trzony metalowe,
kominy metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo], konstrukcje nośne
szklarni, metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], korkowanie (kapsle do -) metalowe, kostka brukowa metalowa,
kosze metalowe, kosze samowyładowcze [niemechaniczne]
metalowe, kotwice, kowadła, kowadła [przenośne], kółka
metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych, kółka samonastawne do mebli metalowe, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice [kładki] metalowe, kratownice metalowe,
kraty metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
kule stalowe, kurniki metalowe, limonit, liny kolejek napowietrznych, liny metalowe, liny stalowe, listwy metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, listwy profilowe metalowe dla budownictwa, lodowiska [konstrukcje
metalowe], lut [twardy] (stopy na -), lut ze srebra, lut ze złota,
lutowanie (drut do -) metalowy, lutowanie [twarde] (pręty
do -) metalowe, łańcuchy metalowe, łańcuchy zabezpieczające, metalowe, łóżka (kółka samonastawne do -) metalowe,
łubki [nakładki stykowe] do szyn, łupki, płytki dachowe (zaczepy do -) metalowe, łuszczone pręty metalowe, magnez
(mg), mangan (mn), maszty [słupy] metalowe, maszty ze stali,
materiały kolejowe, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, materiały
zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, materiały
zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, metale
nieszlachetne i ich stopy, metale nieszlachetne surowe lub
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półprzetworzone, metale samozapalne, metale w formie
sproszkowanej [metale sproszkowane], metale w postaci folii
lub proszku do drukarek 3D, metalowe bransoletki identyfikacyjne, metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, metalowe drzwi pancerne, metalowe drzwi składane, metalowe kanistry, metalowe kątowniki stalowe, metalowe
klipsy do zamykania torebek, metalowe klucze, metalowe
kołatki do drzwi, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe maszty flagowe, metalowe materiały
konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe obudowy kominkowe, metalowe opancerzenie z płyt, metalowe paliki do roślin
lub drzew, metalowe płytki ścienne, metalowe podziałki
[przegrody], metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi
ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe rury odpływowe,
metalowe taborety ze schodkiem, metalowe uchwyty
do wanny, metalowe urządzenia do parkowania rowerów,
metalowe urządzenia zamykające do drzwi, metalowe wieszaki na torby, metalowe wsporniki do mebli, metalowe zaciski
do rur, metalowe zasuwy do drzwi, miedź (drut z -) nieizolowany, miedź (pierścienie z -), miedź surowa lub półprzetworzona,
mieszanie zaprawy (kastry do -) metalowe, molibden (Mo),
naciągi pasów, metalowe, nadproża metalowe, nagrobki
(pomniki metalowe -), nagrobki metalowe, nakrętki metalowe do butelek, nakrętki śrub z metalu, napinacze drutu metalowe [zaciski naprężające], napinacze taśm metalowych
[zaciski naprężające], naprężanie (zaciski do -), narzędzia
(skrzynki do -) z metalu [puste], nasadki na laski metalowe,
nasadki na liny [chomątka] metalowe, nasadki pierścieniowe
na rękojeści [z metalu], nawijarki niemechaniczne do węży
giętkich metalowe, nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, nieelektryczne urządzenia do zamykania okien, nikiel (Ni), niob (Nb),
nity metalowe, nowe srebro, numery domów nieświecące,
metalowe, obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe,
obręcze do beczek metalowe, obrotnice [koleje], obudowy
do szybów naftowych metalowe, obudowy grobów metalowe, odrzwia metalowe, ograniczniki drzwiowe metalowe,
ograniczniki metalowe, ogrodzenia metalowe, okiennice
metalowe, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okna metalowe, okna
skrzynkowe metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia
do drzwi metalowe, okucia do łóżek metalowe, okucia
do trumien metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do mebli, okucia metalowe do okien, okucia okienne (ozdobne), metalowe, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, ołów surowy lub
półprzetworzony, opancerzenie z płyt z metalu, opiłki metalowe, osłony do rur metalowe, osłony drzew, metalowe,
ostrogi, ościeżnice metalowe, pachołki cumownicze metalowe, palety do transportu wewnętrznego metalowe, palety
załadowcze metalowe, palniki metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, parkany metalowe, pierścienie gwintowane, pierścienie metalowe, platformy prefabrykowane metalowe, platformy wyrzutni rakietowych, metalowe, plomby,
uszczelki ołowiane, płytki metalowe do użytku w budownictwie, płytki podłogowe metalowe, płyty chodnikowe metalowe, płyty do drzwi metalowe, płyty kotwiące, płyty metalowe, płyty pamiątkowe metalowe, podkładki regulacyjne
[dystansowe], podkłady kolejowe, metalowe, podkowy
(gwoździe, hufnale do -), podłogi metalowe, pojemniki [kasety, paki] metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, pojemniki
do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza metalowe,
pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], pojemniki
na paliwo płynne metalowe, pojemniki pływające metalowe,
pokrycia dachów, metalowe, pokrywy do włazów metalowe,
pomniki metalowe, posrebrzane stopy cyny, prefabrykowa-
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ne konstrukcje metalowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco, pręty stalowe
wyższej jakości, progi metalowe, prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], przenośne struktury metalowe, przewody centralnego ogrzewania, metalowe, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe, metalowe, ptaszarnie [konstrukcje metalowe],
pudełka z metali nieszlachetnych, pułapki na dziką zwierzynę [sidła], puszki do konserw, metalowe, raki do wspinaczki
po oblodzonych powierzchniach, rolety zewnętrzne metalowe, rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], rolki, prowadnice do okien przesuwnych, ruchome metalowe schody pokładowe dla pasażerów, rudy metali, rurociągi zasilające
metalowe, rurowe (przewody -) metalowe, rury i rurki ze stali,
rury ściekowe metalowe, ruszty beleczkowe [w paleniskach
otwartych], rygle do klamek, zasuw, metalowe, rygle do zasuw okiennych, rygle okienne metalowe, schody (obudowy
-) metalowe, sejfy, elektroniczne, silosy metalowe, skrobaczki
do obuwia [umieszczone przed drzwiami], skrzynki na listy
metalowe, skrzynki na narzędzia metalowe [puste], słupy linii
elektrycznych metalowe, słupy metalowe, słupy metalowe
[elementy konstrukcyjne], słupy ogłoszeniowe metalowe,
słupy telegraficzne, metalowe, smarowniczki, snopy (wiązadła do -) metalowe, sprężyny [drobnica metalowa], sprzączki
z metali nieszlachetnych, stajnie metalowe, stal (rolety ze -),
stal lana [staliwo], stal surowa lub półprzetworzona, statuetki
z metali nieszlachetnych, stele nagrobne metalowe, stemple
[podpory] metalowe, stojaki do beczek metalowe, stop łożyskowy, stopnie schodów metalowe, stopy srebrno-niklowe,
stopy stali, sufity, metalowe, sygnalizacja nieświetlna i niemechaniczna [metalowa], szalunki do betonu metalowe,
szczęki imadeł metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, szkielety metalowe [budownictwo], szklarnie przenośne
metalowe, sztabki metali nieszlachetnych, szyldy metalowe,
szyny metalowe, ścianki z pali, metalowe [palisady], ściany
(pokrycia -) metalowe [budownictwo], ściany (pokrycia metalowe -) [budownictwo], śledzie do namiotów metalowe,
śruby do łączenia przewodów, metalowe, tablice rejestracyjne metalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, tabliczki identyfikacyjne metalowe,
tace metalowe, tantal [metal], taśma stalowa, taśmy do związywania metalowe, tombak, trampoliny metalowe, tubingi
(obudowy -) metalowe, tytan (Ti), uliczne kanały ściekowe
metalowe, urządzenie odstraszające ptaki (poruszane wiatrem -), metalowe, uszczelki metalowe, wanad (V), wangi
[części schodów] metalowe, wanienki dla ptaków metalowe,
werandy metalowe [budownictwo], wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, wiązadła metalowe, wiązadła metalowe
do celów rolniczych, wolfram (W), wsporniki metalowe dla
budownictwa, zaciski do rur i kabli, metalowe, załadunek wagonów kolejowych (skrajniki, sprawdziany -) metalowe, zamki do pojazdów metalowe, zamki do toreb metalowe, zamki
inne niż elektryczne metalowe, zamki obrotowe do okien
metalowe, zamki sprężynowe, zamknięcia do pojemników
metalowe, zamknięcia do pudełek, metalowe, zamknięcia
drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], zasuwy
do zamków, zatyczki [wyroby żelazne], zatyczki metalowe,
zawiasy drzwiowe metalowe, zawiasy metalowe, zawleczki
z metalu, zawory [inne niż części maszyn] metalowe, zawory
do rur drenażowych metalowe, zawory wodociągowe metalowe, zbiorniki metalowe, zbrojeniowe (materiały -) do betonu, metalowe, złącza kabli metalowe [nieelektryczne], złącza
metalowe do łańcuchów, złączki rur metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, znaki nawigacyjne [pławy] nieświecące metalowe, zwrotnice kolejowe,
żelazo (napinacze taśm -) [zaciski naprężające], żelazo (rudy -),
żelazochrom, żelazokrzem, żelazomolibden, żelazotytan, że-
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lazowolfram, żeliwo surowe lub półprzerobione, żyłki do wiązania metalowe, 28 gry i zabawki, gry towarzyskie, urządzenia do gier, zabawki, rzut podkową, urządzenia do sztuczek
magicznych, śmieszne gadżety na imprezy, pierścienie
do rzucania, amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo,
automaty do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki
mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa,
butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, choinki z materiałów syntetycznych, czujniki
brania [sprzęt wędkarski], deski do paddleboardingu, deski
do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek
do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski latające, dyski
sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery [ćwiczenia],
figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane do ekranów
gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe,
gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry z obręczami, grzechotki, gwizdki
[wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hulajnogi
[zabawki], huśtawki, igły do pompek do pompowania piłek
do gier, kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy,
kapiszony do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe
[zabawki], kapoki do pływania, karty do bingo, karty do gry,
karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti,
konie na biegunach [zabawki], kontrolery do konsoli gier,
końcówki do kijów bilardowych, kości do gry, krawędzie nart,
kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry,
kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek,
łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, madżong, marionetki,
maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty do desek windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone
jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie
pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów
w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły
sportowe], nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe [z
wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko
[japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy do pływania,
pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], piłki
do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy
do pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki], podbieraki
dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sportowe], przybory
do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek
strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie,
rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier,
rękawice do szermierki, rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery
trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzutki strzelnicze [tarcze],
rzutki, strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły
sportowe], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe,
skóra focza [pokrycia na narty], smycze do desek surfingo-
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wych, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe
uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków,
strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy,
szpule do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śnieg
sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta,
trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy [uprząż]
do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż wspinaczkowa,
urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia
do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pływackie
do pływania, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki
górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby,
wąskie kajaki do surfski, wędki, wiązania do nart, więcierze
[pułapki na ryby], wiszące karuzele dla dzieci [mobile], worki
treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki, wskaźniki brania
[sprzęt wędkarski], zabawki dla zwierząt domowych, zabawki
wypchane, zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty
do zabawy], żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie,
żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali.
472185
(220) 2017 05 26
LUDEW DOMINIK MARIUSZ PRAKTYKA LEKARSKA,
Kraków
(540) RUCZAJ CLINIC

(210)
(731)
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(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 18 torby, torebki, pasy, paski, 25 odzież, bielizna
osobista, obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży
detalicznej i hurtowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej i innych środków komunikacji w zakresie
towarów: torby, torebki, pasy, paski, odzież, bielizna osobista,
obuwie, nakrycia głowy, rękawiczki.
(210) 472227
(220) 2017 05 26
(731) TOMERA KAROLINA AGATA, Sękocin Nowy
(540) L’ordent

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne.
472229
(220) 2017 05 26
PASTWA KATARZYNA, PASTWA MAREK VANILLA
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) OHZUZA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210)
(731)

472319
(220) 2017 05 29
SYSTEQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) systeq automatyka w służbie bezpieczeństwa
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 medycyna estetyczna, dermatologia, stomatologia, konsultacje lekarskie specjalistyczne.

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub
mechaniczne, elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące,
elektryczne urządzenia pomiarowe, Instalacje elektryczne,
przyrządy pomiarowe, alarmy pożarowe, 37 instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, układanie kabli.

(210) 472210
(220) 2017 05 26
(731) OLEJNICZAK JACEK HERUB HRB, Łódź
(540) HRB

(210) 472321
(220) 2017 05 29
(731) CZUL MONIKA, Krępiec
(540) Loola

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, nakrycia głowy, szale,
szale i chusty na głowę, bielizna, kostiumy kąpielowe, odzież
sportowa, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sklepów
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detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi detaliczne za pośrednictwem
Internetu w odniesieniu do odzieży.
(210)
(731)
(540)

472322
(220) 2017 05 29
STOWARZYSZENIE ŚLĘŻANIE-LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA, Sobótka

(531) 03.01.14, 03.01.24, 03.01.28, 06.01.04, 29.01.15
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, rozpowszechnianie reklam, fotokopiowanie, doradztwo
w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, pokazy towarów, powielanie dokumentów, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, badania w zakresie
biznesu, badania rynkowe, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizacja targów
w celach handlowych lub reklamowych, reklama on-line
za pomocą sieci komputerowej, dostarczanie informacji dot.
kontaktów handlowych i usług, zarządzanie programami
refundacji w imieniu osób trzecich, 41 organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), usługi w zakresie oświaty
(nauczanie), publikowanie książek, organizacja i prowadzenie konferencji, organizacja i prowadzenie kongresów,
informacja o edukacji, informacja o rekreacji, o imprezach
rozrywkowych, organizacja wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, organizacja i prowadzenie warsztatów (szkolenia),
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
fotoreportaże, fotografia, redagowanie tekstów (inne niż teksty reklamowe), prowadzenie wycieczek z przewodnikiem.
472325
(220) 2017 05 29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE JĘDROCH SPÓŁKA JAWNA,
Ostrów Wielkopolski
(540) jedo

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, wózki wielofunkcyjne jedno- i dwumiejscowe, w tym
składane, części i akcesoria do wyżej wymienionych towarów należące do tej klasy: pokrycia do wózków dziecięcych
i wózków spacerowych, osłony, śpiwory i torby, stanowiące
części nierozdzielne wózków i wózków spacerowych, zdej-
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mowane siedzenia do użytku z wózkami dziecięcymi, fotele
i poduszki do siedzenia do wózków dziecięcych i wózków
spacerowych, przenośne foteliki, w szczególności przenośne foteliki dziecięce do pojazdów mechanicznych i/lub
do zamontowania w wózku dziecięcym lub wózku spacerowym, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, bagażniki do wózków dziecięcych, 35 usługi agencji importowo - eksportowych, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, reklama, administrowanie działalnością handlową, informacja handlowa i doradztwo dla konsumentów, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi w zakresie
specjalistycznego doradztwa handlowego, sprzedaż detaliczna lub hurtowa, w tym za pośrednictwem sprzedaży
wysyłkowej i w sklepach internetowych, w zakresie sprzedaży: wózków dziecięcych, wózków dziecięcych spacerowych, wózków wielofunkcyjnych oraz części i akcesoriów
do nich, fotelików dla dzieci do pojazdów, nosideł dla
dzieci, bagażniki do wózków dziecięcych, usługi informacji
handlowej o wyżej wymienionych towarach świadczone
w formie elektronicznej oraz promowanie sprzedaży w/w
towarów za pośrednictwem strony internetowej, organizowanie targów i wystaw w celach przemysłowych, handlowych i reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie
produktów w mediach komunikacyjnych w celach handlowych, zarządzanie zamówieniami handlowymi, dostawą
i fakturowaniem, w tym w handlu elektronicznym, w zakresie wózków dziecięcych, wózków spacerowych, oraz części
i akcesoriów do nich, fotelików dla dzieci do pojazdów.
472342
(220) 2017 05 30
ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostróda
(540) yessen
(210)
(731)

(531)

26.05.04, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14,
29.01.12
(510), (511) 20 poduszki, jaśki, beciki, 22 puch, pierze, pierze
na pościel, pierzyny, 24 bielizna pościelowa, pościel, pokrowce na poduszki, poszewki na poduszki.
(210) 472348
(220) 2017 05 30
(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Londyn, GB
(540) TRUE MUSIC
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(531) 26.05.06, 26.05.18, 26.11.01
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, planowanie i organizacja
przyjęć, występy na żywo, organizowanie imprez z muzyką na żywo, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie zawodów, usługi edukacyjne
związane z napojami alkoholowymi i sztuką przygotowywania koktajli.
472357
(220) 2017 05 30
ABAKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LorO
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 chłodnice do silników pojazdów lądowych
oraz ich części, chłodnice do silników oraz ich części, chłodnice oleju do silników samochodowych oraz ich części,
korki do chłodnic silników, miski olejowe samochodowe, wentylatory do silników do pojazdów lądowych oraz
ich części, wentylatory do chłodzenia silników w pojazdach
oraz ich części, silniki wentylatorów, śmigła wentylatorów,
sprzęgła wentylatorów, pompy wodne do pojazdów lądowych, podnośniki elektryczne (do szyb pojazdów), sprężarki, zawory układu recyrkulacji spalin [EGR] do silników
do pojazdów lądowych, zbiorniki wyrównawcze [części
chłodnic pojazdów], 9 czujniki: odległości, położenia wału
korbowego, położenia wałka rozrządu, ciśnienia doładowania, temperatury gazów spalinowych, ciśnienia w oponach,
temperatury cieczy chłodzącej, ciśnienia bezwzględnego
(MAP sensor), przepływu masowego (MAF sensor), kontroli
prędkości obrotowej kół jezdnych (czujnik ABS), termostaty do pojazdów samochodowych, przełączniki zespolone
elektryczne, 11 urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza dla pojazdów lądowych
oraz części tych urządzeń, osuszacze powietrza, parowniki,
sprężarki ( kompresory) klimatyzacji, chłodnice powietrza
( intercoolery), chłodnice oleju, nagrzewnice, kondensory klimatyzacji, zawory klimatyzacji, czujniki klimatyzacji,
dmuchawy gorącego i zimnego powietrza, wentylatory
do pojazdów, reflektory, lampy, kierunkowskazy samochodowe, światła do pojazdów lądowych, światła odblaskowe
oraz ich części, 12 sprzęgła do pojazdów lądowych, piasty
kół pojazdów lądowych, osie pojazdów lądowych, łożyska
kół pojazdów lądowych, siłowniki do pojazdów lądowych,
sprężyny gazowe do pojazdów lądowych, amortyzatory,
przeguby do pojazdów lądowych, klamki do drzwi samochodowych, lusterka i wkłady lusterek do pojazdów oraz
ich części, elementy nadwozi samochodowych, elementy
wykończeniowe nadwozi samochodowych, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa, w tym poprzez sklepy internetowe,
części i akcesoriów do pojazdów.
472359
(220) 2017 05 30
BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) HOPLAAGA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa, napoje bezalkoholowe o smaku piwa,

(210)
(731)
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piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe],
drinki na bazie piwa, piwa o małej zawartości alkoholu, piwo
bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(210) 472360
(220) 2017 05 30
(731) BYKORIZ VOLODYMYR, Kijów, UA
(540) TEFIKS
(510), (511) 11 aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne],
akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria
końcowe do zasilania w wodę, akcesoria łazienkowe, akcesoria regulacyjne do rur i przewodów gazowych, akcesoria
rozpylające [części instalacji sanitarnych], akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, aparaty
rozpylające do zlewów [akcesoria hydrauliczne], armatura
bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych,
armatura do dystrybucji wody służąca do ogrzewania, armatura do kąpieli parowych, armatura do pieców, armatura
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura łazienkowa do kontroli wody, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, dopasowane akcesoria do piekarników, filtry do kranów [akcesoria hydrauliczne], instalacje
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
kurki [akcesoria hydrauliczne], kurki czerpalne [armatura
wodociągowa], pisuary [armatura sanitarna], ręczne zawory
hydrauliczne, rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], sanitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, sanitarna armatura spustowa
do umywalek, sanitarna armatura spustowa do wanien, sitka
do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], spusty [akcesoria hydrauliczne], urządzenia do redukcji ciśnienia wody
[akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia do redukcji ciśnienia
wody [akcesoria regulujące], zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], zawory kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne],
zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa],
zawory regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, instalacje łazienkowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz
armatura wodno-kanalizacyjna, filtry siatkowe do linii wodnych, żeliwne części do rur [części instalacji sanitarnych],
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem
strony internetowej) na rzecz osób trzecich towarów obejmujących: aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria
końcowe do zasilania w wodę, akcesoria łazienkowe, akcesoria regulacyjne do rur i przewodów gazowych, akcesoria
rozpylające [części instalacji sanitarnych], akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, aparaty
rozpylające do zlewów [akcesoria hydrauliczne], armatura
bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych,
armatura do dystrybucji wody służąca do ogrzewania, armatura do kąpieli parowych, armatura do pieców, armatura
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura łazienkowa do kontroli wody, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, dopasowane akcesoria do piekarników, filtry do kranów [akcesoria hydrauliczne], instalacje
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
kurki [akcesoria hydrauliczne], kurki czerpalne [armatura
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wodociągowa], pisuary [armatura sanitarna], ręczne zawory
hydrauliczne, rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], sanitarna armatura spustowa do bidetów, sanitarna armatura spustowa do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, sanitarna armatura spustowa
do umywalek, sanitarna armatura spustowa do wanien, sitka
do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], spusty [akcesoria hydrauliczne], urządzenia do redukcji ciśnienia wody
[akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia do redukcji ciśnienia
wody [akcesoria regulujące], zawory [akcesoria hydrauliczne],
zawory kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne],
zawory kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne], zawory regulacyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], zawory
regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], elektryczne
napędy do maszyn, hydrauliczne siłowniki do zaworów, kowarki do użytku przy montażu przewodów hydraulicznych,
kowarki do użytku przy przygotowywaniu przewodów
hydraulicznych, napędy do zaworów, napędy elektryczne
do podnośników, połączenia przegubowe, zawory, zawory
[części maszyn lub silników], zawory [części maszyn], zawory będące elementami maszyn, zawory bezpieczeństwa
[części maszyn], zawory ciśnieniowe [części maszyn], zawory hydrauliczne, zawory kulowe stanowiące części maszyn,
zawory elektromagnetyczne, zawory elektromagnetyczne
[przełączniki], zawory elektromagnetyczne [przełączniki
elektromagnetyczne], instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje łazienkowe,
instalacje kanalizacyjne, instalacje prysznicowe, instalacje
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna,
filtry siatkowe do linii wodnych, żeliwne części do rur [części instalacji sanitarnych], prowadzenie sklepów i hurtowni,
w tym internetowych z powyższymi towarami, sprzedaż
on-line, sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, obsługa
zleceń zakupów, obsługa targów on-line w celu nabywania,
sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług, wyszukiwanie
danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich,
aukcje publiczne, aukcje internetowe, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, marketing, reklama, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, billboardowa, na stronach internetowych
powyższych towarów oraz świadczonych usług, organizowanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych z promocją powyższych towarów i świadczonych
usług, udzielanie porad konsumentom.
472361
(220) 2017 05 30
ELASTOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) e elastolab
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.01.18, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 40 obróbka materiałów z tworzyw sztucznych
w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, przetwarzanie
tworzyw sztucznych, formowanie produktów syntetycznych, usługi formowania na zamówienie, wytłaczanie tworzyw sztucznych, nakładanie powłok odpornych na zużycie
na elementy techniczne, 42 prowadzenie prac badawczorozwojowych, projektowych i wdrożeniowych w zakresie
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przetwórstwa tworzyw sztucznych, usługi w zakresie projektowania technicznego, doradztwa, wykonywania opinii
i ekspertyz dotyczących przetwórstwa tworzyw sztucznych,
usługi w zakresie projektowania wzornictwa przemysłowego i projektowania form użytkowych, ekspertyzy i badania w zakresie wyrobów z tworzyw sztucznych, mieszanek
komponentów i wypełniaczy do elastomerów, testowanie
materiałów.
472371
(220) 2017 05 31
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE CERAMIKA TUŁOWICE
GRZEGORZ GRATA, FABRYKA PORCELANY TUŁOWICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Tułowice
(540) CERAMIKA Tułowice Tradycja w dobrym stylu

(210)
(731)

(531) 24.01.05, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z papieru, kartonu i tektury, koperty z papieru lub kartonu, papier dekoracyjny, kartki z życzeniami, kalka kopiująca, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy do wklejania, banknoty, bibuły, chorągiewki
papierowe, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, drukowane rozkłady, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, folia samoprzylegające z tworzyw
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, glina do modelowania, kalendarze, indeksy, skorowidze, karty, klamerki, klipsy
do papieru, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki, obrazy i zdjęcia,
papier, podkładki na biurko, publikacje drukowane, 21 kufle,
naczynia ceramiczne, naczynia do picia, szkło (naczynia),
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, kieliszki,
kubki, szklanki do napojów, talerze, filiżanki, miski, wyroby
i naczynia szklane do użytku domowego, wyroby ze szkła
przezroczystego, barwionego w masie, zewnętrznie dekorowanego, zastawa stołowa, wazony, serwisy do herbaty
ze szkła i ceramiki, patery szklane, kieliszki, butelki, szklanki, kufle, dzbanki, karafki, pojemniki szklane i ceramiczne
na produkty spożywcze, naczynia żaroodporne i termoizolacyjne ze szkła, wyroby porcelanowe i ceramiczne, serwisy obiadowe, talerze, salaterki, półmiski, wyroby z porcelitu
i kamionki, serwisy do kawy, kubki, imbryki, artykuły dekoracyjne, wyroby z tworzyw sztucznych stosowane w gospodarstwie domowym, garnki, rondle i patelnie teflonowe, termoizolacyjne pojemniki na żywność z tworzyw sztucznych,
maty z tworzyw sztucznych, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, tace nie z metali szlachetnych, souveniry
i pamiątki ze szkła, porcelany i ceramiki, opakowania szklane,
ceramiczne i porcelanowe, 35 usługi w zakresie reklamy projektowanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie reklamowych tekstów i rozpowszechnianie
ich na wyrobach ceramicznych, prowadzenie sklepu, hur-
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towni z ceramiką, porcelaną, szkłem, kamionką, porcelitem,
nadrukami reklamowymi, 37 usługi dokonywania zdobień
na porcelanie, ceramice, porcelicie, kamionce i szkle.
(210) 472374
(220) 2017 05 31
(731) MACIEJEWSKI MACIEJ PREMIUM LABS 23, Bilczyce
(540) PREMIUM LABS 23 BCAA INSTANT 9000
(510), (511) 5 aminokwasy do celów medycznych, dodatki
odżywcze, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych,
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety, mineralne
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy
diety składające się z aminokwasów, suplementy diety dla
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, nośniki
uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych
warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, suplementy diety dla ludzi.
(210) 472377
(220) 2017 05 31
(731) BITNER SYLWIA TRZY E, Marki
(540) KOKOSI
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472381
(220) 2017 05 31
BUŁYNKO ALEKSY MEBLAST ZAKŁAD STOLARSKI,
Studzianki
(540) MEBLAST
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, w szczególności: meble do salonu, komody, półki, szafy, kredensy, regały, szafki, meble modułowe, meble
na miarę, meble na zamówienie.
(210)
(731)

(210) 472384
(220) 2017 05 31
(731) ZENTIVA GROUP A.S., Praga, CZ
(540) VALITAV
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
(210) 472387
(220) 2017 05 31
(731) WŁODARCZYK REMIGIUSZ PAWEŁ A & R, Kluczbork
(540) RW HUNT

(531) 02.01.01, 02.01.02, 23.03.01, 23.03.03, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 13 broń i amunicja, 28 artykuły myśliwskie
i wędkarskie.
472390
(220) 2017 05 31
QUICKPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów
(540) ViGo!
(510), (511) 16 folie spożywcze, woreczki do pakowania wykonane z papieru lub tworzyw sztucznych, woreczki foliowe
na mrożonki, woreczki do pieczenia z tworzyw sztucznych,
rękawy foliowe do pieczenia, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania, worki na śmieci wykonane z tworzywa lub
papieru, papier do pakowania, papier pergaminowy, torebki
papierowe, obrusy papierowe, papier do pieczenia, podkładki papierowe pod naczynia, pudełka kartonowe lub z tworzyw sztucznych jako opakowania, tacki papierowe, foremki
papierowe do pieczenia.
(210)
(731)

(531) 03.07.03, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 pieluchy, pieluchomajtki, pieluchy dla chorych
z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, majtki higieniczne, majtki menstruacyjne, opaski higieniczne, tampony
higieniczne, tampony menstruacyjne, taśmy do podpasek,
wkładki laktacyjne, 25 odzież: bandany na szyję, bielizna
osobista, chusty, czapki, nakrycia głowy, fartuchy, getry, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki gimnastyczne, majtki, piżamy, poncza, śliniaki, wyprawka
dziecięca ubraniowa.
(210) 472379
(220) 2017 05 31
(731) CHRZANOWSKI OSKAR, Piaseczno
(540) M MOVO TRAINING

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(210) 472420
(220) 2017 06 01
(731)	JANIA MAŁGORZATA ASKLEPIOS, Szczecin
(540) Fibi woreczek na psie odchody

(531) 03.01.08, 27.05.01, 26.04.15, 26.04.18
(510), (511) 16 torebki z tworzyw sztucznych na odchody
zwierząt domowych.
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472428
(220) 2017 06 01
BDR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolec
(540) PĄCZKARNIA MANUFAKTURA

(210)
(731)

Nr ZT28/2017

opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, opieka pielęgniarska, domowa opieka pielęgniarska,
usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy
pielęgniarskiej, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych
osób starszych, usługi paramedyczne.
(210) 472443
(220) 2017 06 01
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SENOCALM
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, produkty farmaceutyczne zawierające komplet witamin i minerałów.

(531) 27.05.01, 25.01.25, 26.01.18, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, wypieki, wyroby cukiernicze,
czekolada i desery, pączki, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, 32 napoje bezalkoholowe, napoje warzywne,
napoje owocowe, 35 negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie umów na zakup
i sprzedaż towarów i usług, pozyskiwanie umów na rzecz
innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą
towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów
i usług, na rzecz innych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie słodyczy, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów.
472434
(220) 2017 06 01
AUTUMN-CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) autumn-care.eu ALTENPFLEGE

(210)
(731)

(531) 05.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(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 przydzielania stanowisk pracy, usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy
i pielęgniarek, usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla
ludzi, usługi opieki pielęgniarskiej pomocy domowej, usługi

(210) 472444
(220) 2017 06 01
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SINUREN
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, produkty farmaceutyczne zawierające komplet witamin i minerałów.
(210) 472456
(220) 2017 06 01
(731) ŚLEBODZIŃSKI WŁADYSŁAW, Warszawa
(540) METRINO PRT
(510), (511) 39 transport lądowy osób, usługi transportu
pasażerskiego drogą lądową, transport ładunku pojazdem
lądowym.
(210) 472511
(220) 2017 06 02
(731) KRASZEK JANUSZ, Warszawa
(540) TyParty.pl
(510), (511) 21 balony szklane jako pojemniki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, talerze jednorazowego użytku,
talerze papierowe, słomki do picia, 25 czapki jako nakrycia
głowy, daszki do czapek, kapelusze papierowe jako odzież,
nakrycia głowy, odzież, odzież papierowa, opaski na głowę,
pelerynki, 28 balony, konfetti, maski zabawkowe.
472513
(220) 2017 06 02
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) PGE Energia Ciepła
(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, recykling paliw.
(210)
(731)

64

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 472625
(220) 2017 06 06
(731)	JANICKI DOMINIK, Borek Wielkopolski
(540) inducta

(531) 13.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 nagrzewnice indukcyjne, 35 usługi w zakresie
sprzedaży nagrzewnic indukcyjnych.
472628
(220) 2017 06 06
THGC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) DOKI GASTRO / BAR

(210)
(731)

(531) 26.11.07, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem i transportem, usługi restauracyjne, usługi barowe,
bary szybkiej obsługi, kafeterie.

Nr ZT28/2017

i estetycznej, organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu medycyny regeneracyjnej i estetycznej, organizowanie
i prowadzenie kursów szkoleniowych z zakresu medycyny
regeneracyjnej i estetycznej, organizowanie i prowadzenie
konferencji z zakresu medycyny regeneracyjnej, organizowanie i prowadzenie kongresów z zakresu medycyny regeneracyjnej, organizowanie i prowadzenie seminariów z zakresu
medycyny regeneracyjnej, organizowanie i prowadzenie
sympozjów z zakresu medycyny regeneracyjnej, 42 badania
naukowe i usługi naukowe w dziedzinie medycyny, prace
rozwojowe w dziedzinie medycyny.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 472631
(220) 2017 06 06
(731) SADURA TOMASZ PPHU SAVI, Wiśniowa Góra
(540) SVR

(531) 26.07.03, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
bielizna termoaktywna, odzież sportowa, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży i dodatków odzieżowych.

472630
(220) 2017 06 06
SKRZYPIEC FILIP, Jelenia Góra;
KASPEREK SYLWIA, Jelenia Góra
(540) key&med

(210)
(731)

(531) 14.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, chirurgiczne, stomatologiczne, weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 sprzedaż aparatury i instrumentów medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych,
weterynaryjnych, sprzedaż protez kończyn, oczu i zębów,
sprzedaż artykułów ortopedycznych, sprzedaż materiałów
do zszywania stosowanych w chirurgii, sprzedaż urządzeń
do obróbki fibryny bogatopłytkowej, probówek do próżniowego poboru krwi, probówek do fibryny bogatopłytkowej,
stojaków na probówki do próżniowego poboru krwi, wirówek laboratoryjnych do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej, 39 dystrybucja aparatury
i instrumentów medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych, weterynaryjnych, dystrybucja protez kończyn, oczu
i zębów, dystrybucja artykułów ortopedycznych, dystrybucja
materiałów do zszywania stosowanych w chirurgii, dystrybucja urządzeń do obróbki fibryny bogatopłytkowej, probówek
do próżniowego poboru krwi, probówek do fibryny bogatopłytkowej, stojaków na probówki do próżniowego poboru
krwi, wirówek laboratoryjnych do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej, 41 organizowanie
i prowadzenie szkoleń z zakresu medycyny regeneracyjnej

(531) 02.09.25, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty do poprawiania płodności, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, wyciągi z roślin leczniczych, mineralne
suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze
[wspierające] w celach medycznych, leki wydawane bez recepty, produkty farmaceutyczne stosowane u ludzi w leczeniu zaburzeń erekcji, produkty farmaceutyczne stosowane
w celu polepszenia jakości nasienia, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, enzymy do celów farmaceutycznych i medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, plastry przezskórne do podawania
leków, plastry do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, preparaty terapeutyczne do kąpieli, koncentraty proteinowe jak dodatki odżywcze do potraw środki
odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie
produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, kapsułki
z źeń-szeniem do celów medycznych, 29 koktajle mleczne,
napoje mleczne, produkty mleczne, jogurty, kefiry, proteiny

(210)
(731)

472636
(220) 2017 06 06
MUSIOL MARIUSZ PROPHYLAXESHOP DR. MUSIOL,
Alsdorf, DE
(540) prokreator
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mleczne, proteiny spożywcze, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi
i aminokwasami, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty z pestek
winogron, korzenie przetworzone.
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(210) 472640
(220) 2017 06 06
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540)

472637
(220) 2017 06 06
MUSIOL MARIUSZ PROPHYLAXESHOP DR. MUSIOL,
Alsdorf, DE
(540) pro
(210)
(731)

(531) 02.09.25, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty do poprawiania płodności, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety składające
się z witamin, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, wyciągi z roślin leczniczych, mineralne
suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze
[wspierające] w celach medycznych, leki wydawane bez recepty, produkty farmaceutyczne stosowane u ludzi w leczeniu zaburzeń erekcji, produkty farmaceutyczne stosowane
w celu polepszenia jakości nasienia, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, preparaty chemiczno - farmaceutyczne, enzymy do celów farmaceutycznych i medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, plastry przezskórne do podawania
leków, plastry do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, preparaty terapeutyczne do kąpieli, koncentraty proteinowe jak dodatki odżywcze do potraw środki
odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie
produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, kapsułki
z źeń-szeniem do celów medycznych, 29 koktajle mleczne,
napoje mleczne, produkty mleczne, jogurty, kefiry, proteiny
mleczne, proteiny spożywcze, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi
i aminokwasami, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty z pestek
winogron, korzenie przetworzone.
472638
(220) 2017 06 06
MICHALAK TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Sącz
(540) Michalak Trans

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa, reklama
za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów reklamowych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
nośników reklamowych, przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa, informowanie
o prowadzonej działalności gospodarczej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
przegląd prasy, usługi marketingowe, badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, marketingowych, badania
opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub reklamowych
we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, usługi
dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy
klientów, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, dzierżawa, wynajmowanie mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, finansowa wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, usługi finansowe,
ekspertyzy oraz analizy finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz
budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych, roboty ziemne oraz wodno- inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi
i okien, nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, rozbiórka
budynków, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków, tynkowanie.
(210) 472641
(220) 2017 06 06
(731)	GALAKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540)	G GALAKTYKA
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(210) 472655
(220) 2017 06 07
(731)	GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sady
(540) ENGINELINE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, 28 gry, zabawki.
(210) 472643
(220) 2017 06 06
(731) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) LAMBERT LONDON STYLE SHIRTING
(531) 15.07.01, 27.05.01, 26.03.23, 29.01.13
(510), (511) 4 smary, oleje techniczne, oleje silnikowe.
472674
(220) 2017 06 07
DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Starogard Gdański
(540) VODKA jazz

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 apaszki (chustki), koszule, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, paski, poszetki, pulowery, rękawiczki, skarpetki, swetry, 35 prezentowanie produktów z kategorii: koszule męskie i damskie oraz
akcesoria odzieżowe w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama koszul męskich i damskich oraz akcesoriów
odzieżowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej koszul męskich i damskich oraz akcesoriów odzieżowych, reklama zewnętrzna koszul męskich i damskich oraz
akcesoriów odzieżowych, reklama radiowa koszul męskich
i damskich oraz akcesoriów odzieżowych, reklama telewizyjna koszul męskich i damskich oraz akcesoriów odzieżowych,
wystawy produktów w sklepach z koszulami męskimi i damskimi oraz akcesoriami odzieżowymi w celach handlowych
i reklamowych.
(210) 472646
(220) 2017 06 06
(731) CRISIL LIMITED, Bombaj, IN
(540) CRISIL
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby wykonane z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, materiały do introligatorstwa, fotografie (wydrukowane), materiały piśmienne,
kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych,
materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały tworzyw
sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 35 zarządzanie działalnością gospodarczą i doradztwo, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, analiza i doradztwo w zakresie marketingu, kompilacja i systematyzacja
informacji na potrzeby baz danych, informacje o działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą,
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi badań i opracowań
marketingowych, usługi public relation, usługi informacji
statystycznych, 42 usługi naukowe i technologiczne i usługi badawcze i usługi z tym związane, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, gospodarowanie stronami
internetowymi.

(531) 24.17.14, 26.11.03, 26.11.05, 27.05.01
(510), (511) 33 wyroby spirytusowe, wódka.
(210) 472675
(220) 2017 06 07
(731) MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA,
(540) master slim SUPLEMENT DIETY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
(210) 472676
(220) 2017 06 07
(731) MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA,
(540) innowag
(510), (511) 5 produkty medyczne - preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych.
(210)
(731)

472684
(220) 2017 06 07
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.,
Saint-Didier-Au-Mont d’Or, FR
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(540) DJEMBE
(510), (511) 1 środki chemiczne używane w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, nawozy, preparaty do użyźniania gleby, ziemia doniczkowa, humus, 5 preparaty do zwalczania chwastów i szkodników, fungicydy, herbicydy, pestycydy, środki
przeciw pasożytom, środki przeciw roztoczom, insektycydy,
produkty do leczenia chorób roślin.
(210) 472697
(220) 2017 06 08
(731) FLOREK RAFAŁ, Kraków
(540) novum house
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje celne, agencje mieszkaniowe [nieruchomości], agencje
nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, usługi aktuariuszy, analizy finansowe, wycena antyków, banki z dostępem
bezpośrednim np. przez Internet [home banking], informacje bankowe, operacje bankowe, bankowość (oszczędności),
bankowość hipoteczna, biura informacji kredytowej, wycena biżuterii, emisja bonów wartościowych, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, weryfikacja czeków, emisja czeków podróżnych, ściąganie czynszów, depozyty kosztowności, depozyty przedmiotów wartościowych, depozyty sejfowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, wycena
na pniu drewna, dzierżawa gospodarstw rolnych, dzierżawa
majątku nieruchomego, ekspertyzy dla celów fiskalnych,
emisja kart kredytowych, factoring, zarządzanie finansami,
wycena finansowa [ubezpieczenia, banki, nieruchomości],
informacje finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe,
usługi funduszy zabezpieczających, tworzenie funduszy inwestycyjnych, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
gwarancje [kaucje], informacja o ubezpieczeniach, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, transfer elektroniczny kapitału, obsługa kart debetowych, usługi w zakresie kart kredytów,
emisja kart kredytowych, wycena kosztów naprawy, kredytowanie pod zastaw, agencje badające zdolność kredytową,
kredyty ratalne, usługi finansowej likwidacji przedsiębiorstw,
lokaty kapitału, oszacowanie [wycena] majątku nieruchomego, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, maklerstwo, maklerstwo ubezpieczeniowe [maklerstwo giełdowe], wynajmowanie mieszkań, agencje ściągające należności, wycena
nieruchomości, wycena numizmatów, operacje walutowe,
organizacja zbiórek, wymiana pieniędzy, ekspertyzy do celów podatkowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi
powiernicze, pośrednictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, ubezpieczenia od pożarów, pożyczki
(usługi finansowe), operacje rozrachunkowości finansowej,
operacje rozrachunkowości finansowej [izby rozrachunkowe], sponsorowanie finansowe, wycena dzieł sztuki, usługi
świadczeń emerytalnych, transakcje finansowe, ubezpieczenia morskie, ubezpieczenia zdrowotne, umowy kredytowe
połączone ze sprzedażą ratalną [umowy kredytowe], usługi
maklerów papierów wartościowych, wymiana waluty, usługi
finansowe, usługi finansowe wyceny wełny, wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], ubezpieczenie
od wypadków, pośrednictwo w zastawach, ubezpieczenia
na życie, 39 akcje ratunkowe [transport], usługi transportowe
autobusowe, wypożyczanie bagażników dachowych, usługi
butelkowania, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie
kwiatów, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych koresponden-
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cyjnie, dystrybucja energii, dystrybucja gazet, dystrybucja
prądu elektrycznego, dystrybucja wody, wypożyczanie
dzwonów nurkowych, fracht, fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, frankowanie przesyłek pocztowych,
wynajmowanie garaży, holowanie, informacja o transporcie,
informacje o ruchu drogowym, usługi kierowców, transport
kolejowy, wynajmowanie koni, wypożyczanie kontenerów
magazynowych, korespondencja, wypożyczanie lodówek,
logistyka transportu, usługi łamania lodu, przechowywanie łodzi, magazynowanie, informacja o magazynowaniu,
magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie magazynów, maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, ratownictwo okrętowe [akcje
ratunkowe], organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, usługi osób towarzyszących podróżnym,
pakowanie produktów, pakowanie towarów, prowadzenie
parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, pilotowanie,
rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów, pomoc drogowa w przypadku awarii
samochodu [holowanie], transport powietrzny, transport
promowy, przenoszenie, przewoź bagaży, usługi przeprowadzek, przewożenie ładunków, przewoź samochodami
ciężarowymi, usługi ratownictwa, ratownictwo podwodne, rezerwacja podroży, rezerwacja transportu, rozładunek,
transport poprzez rurociągi, transport rzeczny, transport samochodowy, transport sanitarny, wypożyczanie skafandrów
[ciężkich], składowanie, składowanie towarów, spacerowe
rejsy statkami, spedycja, transport statkami, ściąganie z mielizny statków, wynajmowanie statków, rejsy statkami wycieczkowymi, uruchamianie śluz, usługi tramwajowe, transport,
pośrednictwo w transporcie, transport barkami, transport
i przechowywanie odpadów, transport i przechowywanie
śmieci, transport łodziami, transport morski, transport pasażerski, transport samochodami opancerzonymi, zwiedzanie
turystyczne, usługi kurierskie [listy lub towary], usługi taksówek, zaopatrywanie w wodę, wypożyczanie łodzi, statków,
wypożyczanie samochodów, wypożyczanie samochodów
wyścigowych, wypożyczanie samolotów, wypożyczanie
silników lotniczych, wypożyczanie skafandrów dla nurków,
wypożyczanie wagonów kolejowych, wypożyczanie wagonów silnikowych, wypożyczanie wagonów towarowych,
wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie zamrażarek, wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, załadunek statków, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura
[agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], kawiarnie, wypożyczanie
konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, pensjonaty rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, restauracje, restauracje samoobsługowe,
rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, wypożyczanie urządzeń do gotowania, usługi barowe, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, organizowanie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie dystrybutorów
wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub studiów filmowych, żłobki.
(210)
(731)

472710
(220) 2017 06 08
DNB ASSETS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540)	Galeria Rumia WARTO TU BYĆ

(531) 26.04.04, 26.04.22, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, organizowanie, prowadzenie i obsługa akcji promocyjnych, pokazów towarów,
prezentacji, organizowanie wystaw w celach handlowych,
36 usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości
lokali, pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości.
472712
(220) 2017 06 08
DNB ASSETS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540)	Galeria Rumia

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 pośrednictwo handlowe, organizowanie, prowadzenie i obsługa akcji promocyjnych, pokazów towarów,
prezentacji, organizowanie wystaw w celach handlowych,
36 usługi w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości
lokali, pomieszczeń i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz obsługi nieruchomości.
472714
(220) 2017 06 08
WIECZOREK ROBERT SZKÓŁKA DRZEW KRZEWÓW
OWOCOWYCH I RÓŻ, Kostrzyn
(540) WIECZOREK
(210)
(731)

(531) 05.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i wysyłkowej roślin, drzew, krzewów, 44 szkółki drzew, szkółki krzewów owocowych i róż, sadzenie roślin, doradztwo z zakresu ogrodnictwa, usługi z zakresu szkółek roślin, usługi doradcze związane
z uprawą roślin.
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(531) 01.15.24, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 38 komunikacja przez sieci światłowodowe,
usługi łączności komputerowej, zapewnianie łączności przez
telefon, usługi telefoniczne, usługi łączności radiowej, poczta
elektroniczna, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie połączenia ze światową
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, zapewnianie
dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, 42 zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, instalacje
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych.
(210) 472716
(220) 2017 06 08
(731) PATŁASZYŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) ŚWIATOWY TYDZIEŃ TAŃCA WORLD DANCE WEEK

(531) 02.01.08, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi związane z organizacją imprez tanecznych dla rozpowszechniania muzyki
w klimacie muzyki klubowej, hitów listy światowych i krajowych przebojów, polskich hitów, kultowych przebojów, organizowanie i prowadzenie koncertów, nauczanie tańców, realizacja spektakli muzyczno - rozrywkowych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, rozrywki radiowej,
telewizyjnych programów rozrywkowych, montaż programów radiowych lub telewizyjnych, produkcja tematycznych
lub specjalistycznych słuchowisk lub widowisk, usługi studia
nagrań, fotoreportaże, obsługa konferencji i kongresów, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, publikowanie książek, pisanie scenariuszy, mikro-wydawnictwa, wypożyczanie nagrań wideo i dźwiękowych.
(210) 472717
(220) 2017 06 08
(731) KRAWCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa
(540) VERBA-TEXT TRANSLATIONS

472715
(220) 2017 06 08
METRO INTERNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) METROINTERNET BĄDŹ BLIŻEJ ŚWIATA

(210)
(731)

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi tłumaczenia w tym tłumaczenia prawnicze, medyczne farmaceutyczne, marketingowe, informatyczne, tłumaczenia pisemne, tłumaczenia przysięgłe, ustne,
tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia konsekutywne,
tłumaczenia towarzyszące, tłumaczenia przysięgłe, usługi
tłumaczy, nauczanie, organizowanie szkoleń, organizowanie,
seminariów, kongresów, konferencji, organizowanie i prowa-
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dzenie sympozjum, nauczanie przedszkolne, nauczanie on-line,
nauczanie korespondencyjne, prowadzenie obozów sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji.
(210) 472718
(220) 2017 06 08
(731) KRAWCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa
(540) Verba - Text
(510), (511) 41 usługi tłumaczenia, w tym tłumaczenia prawnicze, medyczne farmaceutyczne, marketingowe, informatyczne, tłumaczenia pisemne, tłumaczenia przysięgłe, ustne,
tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia konsekutywne,
tłumaczenia towarzyszące, tłumaczenia przysięgłe, usługi
tłumaczy, nauczanie, organizowanie szkoleń, organizowanie
seminariów, kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjum, nauczanie przedszkolne, nauczanie on-line, nauczanie korespondencyjne, prowadzenie obozów sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji.
(210) 472719
(220) 2017 06 08
(731) KRAWCZYŃSKI TOMASZ, Warszawa
(540) verba-text.pl
(510), (511) 41 usługi tłumaczenia, w tym tłumaczenia prawnicze, medyczne farmaceutyczne, marketingowe, informatyczne, tłumaczenia pisemne, tłumaczenia przysięgłe, ustne,
tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia konsekutywne,
tłumaczenia towarzyszące, tłumaczenia przysięgłe, usługi
tłumaczy, nauczanie, organizowanie szkoleń, organizowanie
seminariów, kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie sympozjum, nauczanie przedszkolne, nauczanie on-line,
nauczanie korespondencyjne, prowadzenie obozów sportowych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji.

Nr ZT28/2017

(210) 472720
(220) 2017 06 08
(731) WAJSZCZAK PIOTR PW CONSULTING, Płock
(540) BOBIWELL
(510), (511) 3 mydła, kremy do ciała, środki do pielęgnacji
skóry, olejki eteryczne, płyny do kąpieli, sole do kąpieli, pasty
do mycia rak, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, olejki
do masażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
płyny do mycia naczyń kuchennych, płyny i proszki do prania, płyny do bielenia, czyszczenia tkanin, odplamiacze
do tkanin, płyny do płukania tkanin.
(210) 472721
(220) 2017 06 08
(731) WAJSZCZAK PIOTR PW CONSULTING, Płock
(540) FRES
(510), (511) 3 mydła, kremy do ciała, środki do pielęgnacji
skóry, olejki eteryczne, płyny do kąpieli, sole do kąpieli, pasty
do mycia rąk, szampony i płyny do pielęgnacji włosów, olejki
do masażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
płyny do mycia naczyń kuchennych, płyny i proszki do prania,
płyny do bielenia, czyszczenia tkanin, odplamiacze do tkanin, płyny do płukania tkanin, płyny do mycia i czyszczenia
podłóg, płyny do czyszczenia kuchni, płyny do mycia szyb,
środki nabłyszczające do zmywarek, preparaty do usuwania
kamienia z wyrobów gospodarstwa domowego, szampony
do mycia samochodów, płyny do spryskiwaczy.
(210) 472750
(220) 2017 05 26
(731) LUDEW DOMINIK PRAKTYKA LEKARSKA, Kraków
(540) Instytut stomatologii i dermatologii Ruczaj Clinic
(510), (511) 44 medycyna estetyczna, dermatologia, stomatologia, konsultacje lekarskie, specjalistyczne.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

464335, 467129, 470488, 470970, 471808, 471979, 471980, 471982, 471983, 472684

2

467129

3

464335, 464726, 467129, 467677, 467680, 467737, 468130, 468746, 469762, 469825, 469880, 469974, 470409,
470417, 470420, 471265, 471452, 471453, 471456, 471458, 471795, 472720, 472721

4

470419, 470970, 472655

5

464726, 467551, 467677, 467680, 468662, 468746, 470246, 470409, 470887, 470888, 470970, 471102, 471253,
471265, 471369, 471371, 471375, 471415, 471452, 471453, 471456, 471458, 471795, 471854, 471979, 471980,
471982, 471983, 472374, 472377, 472384, 472443, 472444, 472636, 472637, 472675, 472676, 472684

6

465827, 466029, 470970, 472172, 472173

7

466029, 469326, 469760, 469767, 469880, 471596, 472357

8

468130

9

460308, 466029, 466411, 468421, 468720, 468911, 469055, 469760, 469762, 470388, 470536, 471195, 471773,
471879, 471882, 472055, 472087, 472319, 472357

10

469055, 469744, 471795, 472118, 472630

11

466029, 468130, 469055, 469326, 469760, 470488, 472357, 472360, 472625

12

469678, 469680, 469682, 469686, 469687, 470536, 471723, 471882, 472325, 472357

13

472387

14

469100, 471776

15

471512, 471724

16

466411, 467567, 467679, 467710, 467804, 468720, 468911, 469762, 469825, 470983, 471721, 472371, 472390,
472420, 472641, 472646

18

470376, 472210

19

468881, 468951, 468955, 470488, 471020, 471021, 471022

20

465827, 467710, 468130, 469100, 469326, 472342, 472381

21

465777, 465778, 465780, 465781, 465784, 468130, 471817, 472371, 472511

22

472342

24

471594, 472342

25

462849, 469762, 470536, 471487, 471833, 472118, 472210, 472229, 472321, 472377, 472511, 472631, 472643

28

469762, 472172, 472173, 472379, 472387, 472511, 472641

29

465777, 465778, 465780, 465781, 465784, 467719, 468537, 469769, 469770, 469930, 469931, 470435, 470436,
471450, 471460, 471482, 471483, 471485, 471486, 471579, 471581, 472636, 472637

30

465777, 465778, 465780, 465781, 465784, 466411, 466609, 467719, 467741, 469930, 469931, 469975, 471001,
471126, 471127, 471128, 471187, 471450, 471460, 471482, 471484, 471485, 471486, 471546, 471579, 471581,
472428

31

465777, 465778, 465780, 465781, 465784, 467719, 471460, 471854

32

465777, 465778, 465780, 465781, 465784, 467719, 467738, 469930, 469931, 469975, 471102, 471546, 471547,
471814, 471914, 471915, 471916, 472359, 472428

33

465777, 465778, 465780, 465781, 465784, 467719, 468237, 471119, 471550, 471802, 472674

34

465777, 465778, 465780, 465781, 465784
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Nr ZT28/2017

1

2

35

460308, 462036, 465777, 465778, 465780, 465781, 465784, 465827, 466609, 467129, 467567, 467677, 467679,
467680, 467710, 467719, 468000, 468130, 468324, 468351, 468421, 468537, 468568, 468720, 468911, 468951,
468955, 469326, 469678, 469680, 469682, 469686, 469687, 469760, 469762, 469825, 469919, 469975, 470376,
470388, 470536, 470909, 470970, 471195, 471460, 471507, 471512, 471594, 471721, 471724, 471745, 471746,
471813, 471833, 471879, 471882, 471922, 471997, 472043, 472055, 472087, 472210, 472321, 472322, 472325,
472357, 472360, 472371, 472428, 472434, 472513, 472625, 472630, 472631, 472640, 472643, 472646, 472710,
472712, 472714

36

467710, 468324, 468351, 469762, 470802, 470829, 471062, 471879, 471882, 471997, 472062, 472640, 472697,
472710, 472712

37

467710, 468951, 468955, 469762, 469825, 469880, 470802, 470829, 470924, 471997, 472087, 472319, 472371,
472513, 472640

38

460308, 467567, 468421, 468568, 468720, 468911, 469445, 469446, 469762, 470909, 472715

39

469701, 469762, 470802, 471102, 471460, 471813, 472456, 472513, 472630, 472638, 472697

40

467710, 471460, 471776, 472361, 472513

41

467567, 467679, 467804, 468000, 468324, 468351, 468568, 468911, 469762, 470773, 470781, 470782, 470783,
470909, 470924, 470983, 471195, 471214, 471724, 471813, 471994, 471997, 472037, 472087, 472118, 472119,
472322, 472348, 472379, 472630, 472716, 472717, 472718, 472719

42

460308, 462036, 467710, 468000, 468568, 468911, 469326, 469762, 470909, 470924, 470983, 471102, 471596,
472087, 472361, 472630, 472646, 472715

43

462036, 465777, 465778, 465780, 465781, 465784, 466609, 467741, 469762, 469774, 469978, 470802, 470829,
470903, 470983, 471501, 471750, 472048, 472119, 472628, 472697

44

468130, 469744, 469762, 469933, 469969, 469970, 470802, 470903, 471214, 471809, 472037, 472118, 472119,
472185, 472227, 472434, 472714, 472750

45

468351, 468568, 469762, 469825, 471823, 471997, 472055

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

3 CITY APARTMENTS
AA Cząstki biozgodne
AA kosmetyki podwójnie infuzyjne
AA Pigmenty dyspersyjne
AA Pigmenty Soft Reflection
AA Pigmenty ToneReflect
ACTIVE LASH
Agro-Zone
AKACJA
an Athletes nutrition
Arina
askberry.pl
ASPENA
autumn-care.eu ALTENPFLEGE
balkana
BARLETTA
basco2
Beautica
beltone
BiaMar GLUTEN FREE
BIELIK VODKA PURE POLISH VODKA
PREMIUM QUALITY
BIOSOFT
Biuro Rachunkowe ANDREJAS
Blaszanka BLACHOTRAPEZ Dbając
o satysfakcję naszych klientów zadbaliśmy
o tradycyjną POLSKĄ WÓDKĘ, która łączy
w sobie WYSOKĄ JAKOŚĆ oraz WYJĄTKOWY
SMAK. Szereg starannych zabiegów,
którym poddajemy idealnie czystą wodę
z górskich potoków oraz najwyższej jakości
spirytus daje początek krystalicznie czystej
wódce - wódce Blaszance.
Podstawą wybornego smaku tegoż trunku
jest UNIKALNA RECEPTURA oraz LATA
DOŚWIADCZEŃ. Neutralny spirytus zbożowy
poddawany jest czterokrotnej destylacji,
podczas której ulega uszlachetnieniu
oraz oczyszczeniu. Dzięki skomplikowanym
procesom technologicznym oraz ocenie
jakościowej uzyskiwana jest idealnie czysta
woda. Delikatny i wyrafinowany smak wódki
Blaszanki jest wynikiem filtracji węglowej
gotowego produktu. Z powodzeniem może
być stosowana jako baza do drinków
i koktajli.
Daje nieograniczone możliwości.
BOBIWELL
bodor

470829
471458
471265
471456
471453
471452
469974
472062
471022
469919
469978
471922
469682
472434
468537
469686
471507
471809
471980
471187

BOSMAN
BROWAR CHMIELNY DOM
BRUSH BARBER SHOP
CAŁA NADZIEJA W KAWIE
CERAMIKA Tułowice Tradycja w dobrym stylu
Chrupcie
CONCERTO
CosmoLash
CRISIL
CynkoMet
cza cza
DANEEL
DANIEL&JONES
Deep Trip
Delikatesy kuchni
DERMACONCEPT
DERMAFRAX
DICTUM
DJEMBE
DOKI GASTRO / BAR
domy dla nas
DrKręgosłup.pl wszystko o Twoim kręgosłupie
DURO-TAK
DUŻY BEN
DUŻY BEN
DUŻY BEN
DUŻY BEN
DUŻY BEN
dynamax
DZIKI DOSTAWCA
e elastolab
EBERG	
EJART Rok zał. 1991
EJART
EKOHUMUS
ENCORE
ENGINELINE
EPI VITA
EXODUS BILCZA
FAIR PLAY PLUS
FERGUSON
Fibi woreczek na psie odchody
FIKU MIKU
FORTILIVER FORTE

471916
467738
468130
466609
472371
471579
471021
467737
472646
469767
471982
471371
471833
471487
467719
469933
469744
471369
472684
472628
470924
470773
471808
465777
465778
465780
465781
465784
467129
471483
472361
469760
471745
471746
464335
469687
472655
468746
472037
469825
469055
472420
464726
468662

468237
467551
468324

471802
472720
471773
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1

FRES
Fresh catering
FUNDACJA PAŃSTWO PRAWA
G GALAKTYKA
Galeria Rumia WARTO TU BYĆ
Galeria Rumia
globtra
GŁODNY WILK
Good Life
GRAPE TOWN
GRUPA PRAWNA KOKSZTYS
Grześ PIZZERIA Cukiernia Piekarnia
hanka
HEPAFITOL
HOPLAAGA
HRB
I love marketing
inducta
infokiosk
innowag
Instytut stomatologii i dermatologii
Ruczaj Clinic
j. Baron SINCE 1980
Jachttravel.pl
Jantex GROUP
JC SpineForum Journal Club
jedo
jetline
JOE COCKER PROJECT
KAG	
KALIGRAF
Karmi
Kasztelan
KEMARO
key&med
kieszonkowy prawnik
KLINIKA DR DUDA jesteś wyjątkowa!
Podkreślimy Twoje piękno.
KOBLE
KOBLE.PL
KOKOSI
Kolejarz Best For You
KOMPANIA INFORMATYCZNA
Korona Królowej
KU GO PERCUSSION
KU-SZI
L’ordent
LAMBERT LONDON STYLE SHIRTING	
Lancet Plus - Jedno cięcie na miotłę
i chwasty dwuliścienne!
LIMONE CERAMICA

Nr ZT28/2017

2

1

472721
472048
468351
472641
472710
472712
468000
471485
471415
472119
471997
467741
471126
470888
472359
472210
471994
472625
460308
472676

LINTER GROUP
ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
Loola
LORD HENRY
LorO
M MOVO TRAINING	
master slim SUPLEMENT DIETY
MASTERMAN
MAUNA CP
MAUNA
MEAT & FIT SINCE 2014
MEBLAST
MENTIS IBS
metisar
metised
metoda 3 kroków
METRINO PRT
METROINTERNET BĄDŹ BLIŻEJ ŚWIATA
MIASTO pociech
Michalak Trans
michał
michały
MONTE
mr. mood WARMOMENTS
My Yummie
Mylife
novum house
O2 SKIN
offoffice
OHZUZA
OLINEK
OPC
ORANŻADA
PĄCZKARNIA MANUFAKTURA
PENSJONAT TATRZAŃSKI RELAX & SPA
PGE Energia Ciepła
PLANETA ROBOTÓW
Port Solina
PPP INTERNATIONAL Posadzki Przemysłowe Polska International Sp. z. o.o.
PPP POSADZKI PRZEMYSŁOWEPOLSKA Sp. z o.o.
PRECISE
Pregna FERLAC
PREMIUM LABS 23 BCAA INSTANT 9000
president
PRO WOMEN
pro
prokreator
PSR Polish Spine Registry
PUPIL
RANNY PTASZEK

472750
469100
471813
471460
470783
472325
467710
471195
469326
471721
471914
471915
471020
472630
471823
471214
472172
472173
472377
470903
472087
468911
471512
471128
472227
472643
471253
470488

2

471596
472321
471546
472357
472379
472675
469880
467680
467677
471750
472381
470887
471983
471979
471795
472456
472715
467567
472638
471001
471127
469678
470419
472043
471375
472697
470417
471062
472229
472118
470536
471547
472428
469774
472513
467804
469701
468955
468951
468881
470246
472374
468421
469931
472637
472636
470782
471854
471484
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1

2

1

2

Realize
Renata MACKIEWICZ Indywidualna
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
RESTAURACJA BELLA ROSA
RUCZAJ CLINIC
RW HUNT
S Superfotelik CHRONI NA BANK
SALONY MUZYCZNE RIFF - CHCE SIĘ GRAĆ!
SELFIELANDIA
SENOCALM
SF SpineForum
SINUREN
SIT -Stowarzyszenie - Inżynierów Telekomunikacji
SIT
SKÓRA WRAŻLIWA I SKŁONNA DO ALERGII
AA NOVASKIN Technologia MEZOBRAZJI
Smaki Polski
SO CHIC!
Spirytus 96% REKTYFIKOWANY THE FINEST
QUALITY ORIGINAL BRAND Cristal Quality
Stim
SUEK Polska
Super Chrup
SUPERFOTELIK
SVR
SWEETMANIA
systeq automatyka w służbie bezpieczeństwa
SZKOŁA GIEŁDOWA
Sztuka Śledzia WARSZAWA
Sztuka Śledzia
ŚWIATOWY TYDZIEŃ TAŃCA
WORLD DANCE WEEK
TBV
TEFIKS

462849

The Brain Genialny Umysł
the Green Woodpecker Trill
TKE Trans Kabel Europe
TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE T 1884
PLUM VODKA ŚLIWOWICA POLSKA
TRAKADO
TRUE MUSIC
tvn film
TVP KLIPER
TyParty.pl
ULTEX-POL
Unihopper
VALITAV
veneo
Verba - Text
VERBA-TEXT TRANSLATIONS
verba-text.pl
VICCO
ViGo!
VINCI BAGS
VODKA jazz
w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi
ZUPA Krem z białych warzyw z wędzonym
łososiem BEZ KONSERWANTÓW
BEZ BARWNIKÓW BEZ GLUTENU
w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi
ZUPA żurek z białą kiełbasą i grzybami
leśnymi BEZ KONSERWANTÓW
BEZ BARWNIKÓW
WIECZOREK
WILK SYTY I OWCA CAŁA
WOMEN PRO
yessen
ZDROWYZWIERZAK.PL
ZoZo design
Żywiecki kryształ

468568
471450
470388

469969
471501
472185
472387
471882
471724
470983
472443
470781
472444
469446
469445
470409
462036
470420
471119
466029
470970
471581
471879
472631
469975
472319
467679
469770
469769
472716
470802
472360

471550
472055
472348
469762
468720
472511
471594
465827
472384
470909
472718
472717
472719
469680
472390
470376
472674

470436

470435
472714
471486
469930
472342
471817
471776
471102

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy
(w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku), klasy towarowe.
1351230

keykids
CFE: 02.05.01, 02.09.14, 27.05.02

28

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

Klasa
towarów

28

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1351230

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.
414152
628128
1099405
1134933
1263973
1263974
1284576
1317507
1323465
1336291
1350433
1350438
1350447
1350514
1350522
1350563
1350564
1350615
1350762
1350763
1350851
1350852
1350869
1350870
1350871
1350872

PRESTO (2017 04 07)
19
ANALGIN (2017 02 09)
5
GUARDIAN (2017 04 04)
CFE: 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
6, 19, 20
HARAT’S (2017 03 16)
CFE: 27.05.01, 29.01.03
43
DENTONS (2017 06 06)
CFE: 28.03.00
16, 41, 45
DENTONS (2017 06 06)
CFE: 18.07.20, 28.03.00, 29.01.12
16, 41, 45
G-ENERGY (2017 03 20)
CFE: 18.01.09, 19.07.01, 24.07.01,
1, 4
26.11.21, 29.01.15
Footbik (2016 11 24)
41
BE SMARTER. SAVE WATER. (2017 04 03)
CFE: 01.15.15, 24.17.02, 27.05.01
3, 35, 41, 45
WORKER (2017 06 02)
12
BEASTMODE (2017 03 07,
35, 39, 41
2017 01 30)
maxim (2017 03 03, 2016 10 17)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9, 38, 39, 42
AIRLIFE (2016 10 18)
CFE: 27.05.17
24, 25, 35
Ergee (2016 10 21, 2016 07 22)
12, 20,
24, 25
BURNING HOT (2016 11 03)
CFE: 01.01.02, 05.07.10, 22.03.05,
9, 28
27.07.01, 29.01.15
Dr. Wells IMPROVING HEALTH CLINICS
(2017 02 24)
CFE: 24.13.25, 26.04.01, 27.05.19
35, 44
(2017 03 10)
CFE: 28.03.00
21
VIVRE HOME (2017 03 02)
35
PublBox (2016 07 25, 2016 03 03)
CFE: 26.04.11
35, 41, 42
Publimizer (2016 07 25, 2016 03 03)
CFE: 26.01.04
35, 41, 42
shikari (2017 03 23)
CFE: 27.05.01
43
IL PATIO (2017 03 23)
CFE: 01.15.05, 26.01.13, 26.04.10, 29.01.14
43
GALETIB (2017 02 09, 2016 10 25)
5
HEPATIB (2017 02 09, 2016 10 25)
5
NERVOTIB (2017 02 09, 2016 10 25)
5
DIGESTIB (2017 02 09, 2016 10 25)
5

1350915
1351000
1351030
1351084
1351085
1351102
1351108
1351120
1351125
1351215
1351285
1351289
1351339
1351397
1351415
1351416
1351423
1351424
1351430
1351432
1351454
1351457
1351522
1351564
1351573
1351613

KEENAI (2017 02 06, 2016 09 22)
9, 38, 42
R-TRUCK (2016 11 03, 2016 07 13)
CFE: 18.01.07
7, 12, 35
BONAMI (2017 01 31)
35
boshetti (2017 03 30)
25
IL PATIO since 1993 (2017 03 23)
CFE: 01.15.05, 26.01.01, 29.01.13
43
(2017 03 13)
CFE: 28.05.00
1, 16
MADAARLELTATWEER (2017 04 10)
CFE: 26.13.01, 28.01.00, 29.01.04
36
SOLAR INSIGHT (2017 03 30,
35, 42
2017 03 27)
HOMEDAY (2017 04 03, 2017 02 08)
CFE: 07.01.24, 26.13.25
35, 36, 42
G-BRAKE (2017 03 04)
CFE: 26.01.18, 27.05.01
12
Territory (2016 10 07,
9, 16, 35, 38, 41, 42
2016 04 07)
Bonus Shop (2016 08 29)
CFE: 18.01.14, 27.05.02
35, 38
PhenoAct (2016 11 22, 2016 09 26)
CFE: 01.13.01, 27.05.01
1, 5
SELEHOLD (2017 02 20, 2016 09 08)
5
A12 (2017 04 03)
17
MASTIGUM (2017 04 03)
17
La Luna (2017 03 27)
35, 39, 40, 41, 43, 45
Frap (2017 04 04)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
6, 11, 21
Helixfil (2017 04 06)
CFE: 27.05.07
11
BLACK LABEL (2017 03 09, 2016 12 15)
CFE: 27.05.01
30
STROIMATIC (2017 04 14)
CFE: 28.05.00
7
BAIC (2017 04 21)
CFE: 27.05.17
12, 37
RONDE DES MERS (2017 03 31, 2016 12 12)
CFE: 09.01.07, 18.03.14, 26.01.16,
29, 30, 31
27.01.01, 29.01.12
Balabala (2016 12 27)
CFE: 27.05.17
18, 25, 26, 35
(2016 11 18)
CFE: 15.01.13, 29.01.01
9, 12, 35, 37, 42
MOVEL (2017 03 27, 2017 02 14)
CFE: 26.11.03, 27.05.01
7

77
1351629
1351639
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WORLD BEST CAT (2017 03 02)
CFE: 01.15.05, 05.13.01,
35, 38, 41, 42, 44
07.05.05, 29.01.13
burn (2017 03 17, 2017 03 03)
CFE: 01.15.05, 26.04.24, 27.05.11, 29.01.12
34

1351669
1351679
1351684

ACT FOR KIDS (2017 01 09,
2016 07 11)
POLYTYPE (2017 03 23)
ROADY ASSISTANCE
(2017 03 15, 2016 10 18)

Nr ZT28/2017
20, 25, 28,
35, 41
7, 9, 11, 37
37, 39

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1284576,

3

1323465

1351102,

1351339

4

1284576

5

628128,

1350869,

1350870,

6

1099405,

1351424

1350871,

1350872,

1351339,

7

1351000,

1351454,

1351613,

1351679

9

1350438,

1350522,

1350915,

1351285,

1351573,

1351679

11

1351424,

1351430,

1351679

12

1336291,

1350514,

1351000,

1351215,

1351457,

1351573

16

1263973,

1263974,

1351102,

1351285

1351416

17

1351415,

18

1351564

19

414152,

1099405

20

1099405,

1350514,

21

1350564,

1351424

24

1350447,

1350514

25

1350447,

1350514,

26

1351564

28

1350522,

29

1351522

1351397

1351669

1351084,

1351564,

1351669

1350447,
1351120,
1351629,

1350563,
1351125,
1351669

1350615,
1351285,

1351669

30

1351432,

31

1351522

1351522

34

1351639

35

1323465,
1351000,
1351564,

1350433,
1351030,
1351573,

36

1351108,

1351125

37

1351457,

1351573,

1351679,

1351684

38

1350438,

1350915,

1351285,

1351289,

1350438,

1351423,

1351684

1350762,
1351289,

1350763,
1351423,

1351629

39

1350433,

40

1351423

41

1263973,
1351285,

1263974,
1351423,

1317507,
1351629,

1323465,
1351669

1350433,

1350762,

1350763,

42

1350438,
1351573,

1350762,
1351629

1350763,

1350915,

1351120,

1351125,

1351285,

43

1134933,

1350851,

1350852,

1351085,

1351423

44

1350563,

1351629

45

1263973,

1263974,

1323465,

1351423

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.
463699
463697
465776
463012

465306
467430
467437
466932
466110
467428

Tensid Chemie GmbH
2017 05 02
1
Tensid Chemie GmbH
2017 05 02
1
ENERGY BEVERAGES LLC
2017 06 13
5
ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ
ERGOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 06 08
9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 41
STOWARZYSZENIE KLUB BIEGACZA
MANIAC POZNAŃ
2017 06 08
25, 35, 41
PayPal
2017 06 13
38, 42
Bell-Fruit Group Limited
2017 06 20
1, 28, 33, 41
ODLO INTERNATIONAL AG
2017 06 20
35
Christian Arens Kompressol-Oelwerk
GmbH & Co. KG
2017 06 13
4
PayPal
2017 06 20
38, 42

466999
466935
466934
466933
466578
467107
463644
467215
469996
468406

Società Italo Britannica L. Manetti-H.
Roberts & C.p.A.
2017 06 20
3
ODLO INTERNATIONAL AG
2017 06 20
35
ODLO INTERNATIONAL AG
2017 06 20
35
ODLO INTERNATIONAL AG
2017 06 20
35
PONIATOWSKI MARIUSZ;
RUTKOWSKI ADAM
2017 06 14
29, 30, 31, 32, 33
AGLUKON SPEZIALDÜNGER
GMBH & CO.KG
2017 06 19
1, 31
EUROKOTRA d.o.o.
2017 06 19
3, 4, 5, 35
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA
2017 06 02
3, 4, 5, 21, 24, 35
KRZYSZTOF MAGDIJ ECOFLORES
2017 06 05
3
ECOMETHICS S.L.
2017 06 22
3, 21, 29, 30, 32
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