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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. 
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów 
wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych 
znakach towarowych. 

W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  

 Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– prezentację znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.

Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych 
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, 
– określenie znaku towarowego, 
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
– datę uprzedniego pierwszeństwa, 
– klasy towarowe.

Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru 
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem, 

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabe-
tycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towaro-
wych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych  
w układzie klasowym. 

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego  
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji 
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.



BiUletyn
Urzędu Patentowego

Znaki towarowe

Warszawa, dnia 18 września 2017 r. Nr ZT38

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) 475175 (220) 2013 03 08
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) NJU.mobile

(531) 27.05.01
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 41

(210) 475176 (220) 2013 03 08
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) NJU.mobile

(531) 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 41

9 475175, 475176

14 475175, 475176

16 475175, 475176

18 475175, 475176

25 475175, 475176

28 475175, 475176

35 475175, 475176

36 475175, 475176

41 475175, 475176

Numery zgłoszeńKlasa 
towarów

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCh 
ZGŁOSZONYCh  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.



WYKAZ  ALfABETYCZNY  ZGŁOSZONYCh  ZNAKÓW  TOWAROWYCh 
W TRYBIE KRAJOWYM  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

NJU.mobile 475175 NJU.mobile 475176



ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 457420 (220) 2016 06 06
(731) CENTRUM ZASOBÓW CYfROWYCh SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mała Gra
(510), (511) 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, pro-
spekty, afisze, plakaty, fotografie, materiały fotograficzne, 
nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, 
poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki listowe, formula-
rze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki, papier do pisa-
nia, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudełka i pu-
dła 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, li-
nijki, ołówki, taśmy samoprzylepne, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 28  ozdoby choinko-
we, 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 w celach promocyjnych i handlowych, usługi ba-
dania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, 
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, 
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o dzia-
łalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działal-
ności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu 
i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu 
internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, 
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmo-
wych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy 
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, 
gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, 
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i re-
produkcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicz-
nej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników 
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorni-
ków telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych 
i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń 
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających 
zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych za-
wierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów 
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierają-
cych 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 sprzeda-
ży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako 
elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, ba-
loniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samo-
przylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, 
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane 
na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki lase-
rowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy 
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, 
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kal-
kulatory, 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, or-
ganizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery 
pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, pił-
ki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, 
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, 
radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy 
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, 
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, 
szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, 
trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, 
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary 
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, 
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, tele-
turniejów, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radio-
wej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cy-
frowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - In-
ternetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wy-
boru spośród wielu programów i inteligentnej automatycz-
nej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi 
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej 
rozrywki, teleturniejów i konkursów, umożliwianie dostępu 
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego 
poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie do-
stępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi 
poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów 
internetowych www, dostarczanie dostępu do zasobów mu-
zycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, umoż-
liwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwi-
sów i portali internetowych, usługi udostępniania dostępu 
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali inter-
netowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: produkcja filmów 
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, organizacji poka-
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zów i wystaw w celach rozrywkowych, usługi wynajmowa-
nia sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, 
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w po-
staci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez 
Internet dla celów rozrywkowych, usługi wynajmowania stu-
dia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań 
filmowych, dźwiękowych, usługi wydawnicze: publikowanie 
książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie ksią-
żek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, 
udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi tech-
nicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 
42  opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdro-
żeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych 
technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania cza-
su dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi 
dostarczania dostępu do serwerów internetowych, usługi 
automatycznego zapisywania programów telewizyjnych 
zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę.

(210) 457687 (220) 2016 06 10
(731) BB MULIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bilcza
(540) BB MULIER

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 20 meble i części do nich, meble biurowe, lu-
stra, ramy, dekoracje przestawne, posążki z drewna, wosku 
lub tworzyw sztucznych, fotele, kanapy, krzesła, lustra, sofy, 
stoły, komody, poduszki, postumenty pod doniczki dla kwia-
tów, pulpity, regały, szafki pod umywalki, figurki oraz statu-
etki wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, 
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, 
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, 
metalu, artykuły związane z wyposażeniem wnętrz: Bambus. 
Blaty stołowe. Bursztyn, Corozo, Dekoracje wiszące, Dozow-
niki stałe do ręczników niemetalowe. Drabiny z drewna lub 
tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli, Dzieła sztuki z drewna, 
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Dzwonki do drzwi 
niemetalowe, nieelektryczne. Dzwonki wiatrowe, fiszbin, su-
rowiec lub półprodukt, fotele fryzjerskie, haczyki na ubrania, 
niemetalowe, haczyki, niemetalowe do wieszaków stojących 
na ubrania, haki do zasłon, Imitacje szylkretu, Kanapo-tap-
czany, Kanapy, Karnisze do zasłon, Kartoteki [meble], Kasety 
do ekspozycji biżuterii, Klamki do drzwi niemetalowe, Kołat-
ki do drzwi z materiałów niemetalowych, Komody, Kopyta 
zwierzęce, Koral, Korki do butelek, Kosze niemetalowe, Kosze 
z pokrywką, Kość słoniowa, nieobrobiona lub półobrobiona, 
Kozły [stojaki meblowe]. Kółka do kluczy, niemetalowe, Kółka 

do zasłon, Krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, Kredensy, 
Krzesła, Lusterka ręczne toaletowe, Lustra (srebrzone szkło), 
Ławy, Łóżeczka dla małych dzieci, Łóżka, Łóżka drewniane, 
Łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych, Macica per-
łowa, nieobrobiona lub półobrobiona, Manekiny, Maneki-
ny na ubrania, manekiny krawieckie. Maty do spania, Maty 
wyjmowane do zlewów, Meble, Meble biurowe, Meble me-
talowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Kije niemetalowe 
do mioteł, Muszle, Nadmuchiwane meble, Numery domów 
nieświęcące, niemetalowe, Ramy do obrazów, Opakowania 
drewniane do butelek, Oprawy do szczotek, Osłony do ko-
minków, Panele drewniane do mebli, Parawany, Pazury zwie-
rzęce, Pianka morska, Plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, 
Płytki lustrzane, Płytki z prasowanego bursztynu, Podstawy 
łóżek, Poduszki, Poduszki dla zwierząt domowych, Poduszki 
dmuchane do spania, do celów niemedycznych, Poduszki 
dmuchane do celów niemedycznych, Popiersia z drewna, 
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Poroża jeleni, Posążki 
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Posłania dla 
zwierząt domowych, Postumenty pod doniczki na kwiaty, 
Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Poziome żaluzje we-
wnętrzne z lamelkami, Półka na talerze, Meble biblioteczne 
do kartotek, Półki magazynowe, Prowadnice do zasłon, Pu-
dełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Pulpity, Pulpi-
ty do pracy w pozycji stojącej, ramki do haftowania, Listwy 
do ram obrazów, Rogi zwierzęce, Rolety okienne tekstylne 
wewnętrzne, Rolety papierowe, Rolety wewnętrzne okien-
ne, Rolety z plecionek drewnianych, Rolki do zasłon. Rotang 
(trzcinopalma, ratan), Róg, nieobrobiony lub półobrobiony, 
Siedzenia metalowe, Skrzynki na listy, niemetalowe i niemu-
rowane, Skrzynki na zabawki, Splotysłomiane, Stoiska wy-
stawowe, Stojaki do butelek. Stojaki do wystawiania gazet, 
Stojaki na beczki, niemetalowe, Stojaki na broń, Stojaki na cza-
sopisma, Stojaki na kapelusze, Stojaki na książki (meble), Sto-
jaki na parasole, Stojaki na pasze, Stojaki na ręczniki (meble), 
Stojaki, półki, Stoliki pod maszyny do pisania, Stoliki rucho-
me pod komputery, Stoły, Stoły kreślarskie, Stoły metalowe, 
Szafki na lekarstwa, Szafki niemetalowe do przechowywania 
żywności, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Szkło srebrzone 
(lustra), Sznury do podwiązywania zasłon, Tablice do zawie-
szania kluczy, Tabliczki znamionowe, niemetalowe, Taborety, 
Taborety ze schodkiem, Tace niemetalowe, Taśmy drewnia-
ne, Toaletki, Trzcina (materiał do wyplatania), Uchwyty nie-
metalowe do wanny, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów 
tekstylnych, Wezgłowia, Wieszaki i haczyki na ubrania, Wie-
szaki stojące na płaszcze, Wolnostojące przepierzenia (me-
ble), Wózki barowe ruchome do podawania herbaty, Wózki 
meblowe, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Wywieszki (tabliczkiogłoszeniowe) z drew-
na lub tworzyw sztucznych, Zagłówki (meble), Zamknięcia 
do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, Zamknięcia nie-
metalowe do pojemników, Zasłony bambusowe, Zasłony 
dekoracyjne z koralików , 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
ubrania, bluzy, bluzki, kombinezony, chusty, fulardy, kurtki, 
odzież ze skóry, palta, płaszcze, podkoszulki, sukienki, swetry, 
szale, szaliki, t-shirty, 35 sprzedaż tradycyjna oraz za pośred-
nictwem sieci Internet towarami w postaci: mebli oraz arty-
kułów wyposażenia wnętrz, tkanin, odzieży, obuwia, nakryć 
głowy, 42 projektowanie wnętrz oraz mebli i wyposażenia 
wnętrz, projektowanie tkanin, wzornictwo przemysłowe, 
projektowanie budynków, opracowywanie projektów tech-
nicznych, projektowanie odzieży, architektura, planowanie 
urbanistyczne, usługi związane z projektowaniem graficz-
nym, projektowanie mody.
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(210) 461034 (220) 2016 09 02
(731) fUNDACJA IM. STEfANA BATOREGO, Warszawa
(540) fUNDACJA IM. STEfANA BATOREGO

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 papier, karton, druki, drukowane foldery in-
formacyjne, transparenty z papieru, bilbordy, plakaty, foto-
grafie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe z wyjątkiem przyrządów, 36 sponsorowanie finansowe 
akcji mających służyć wszechstronnemu rozbojowi społe-
czeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, 
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz 
rozwoju rynku i demokracji, finansowanie akcji mających słu-
żyć wszechstronnemu rozbojowi społeczeństwa polskiego, 
a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kultural-
nej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demo-
kracji, organizowanie zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem 
na działalność społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową 
i oświatową na rzeczrozwoju rynku i demokracji, pomoc 
stypendialna dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolon-
tariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin, 41 nauczanie, 
kształcenie, organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, 
konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form przeka-
zywania wiedzy.

(210) 462447 (220) 2016 10 07
 (310) 86971730 (320) 2016 04 11 (330) US
(731) Vertiv Co.(A Delaware Corporation), Columbus, US
(540) V

(531) 26.02.01, 26.02.05, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 6 systemy metalowych paneli składające się 
z metalowych ścian, podłóg i płyt podłogowych oraz z pły-
cin drzwiowych oraz metalowych akcesoriów mocujących, 
które stosuje się podczas kontroli przepływu powietrza 
chłodzącego w centrach danych i pracowniach komputero-
wych, metalowe kanały kablowe, prefabrykowane metalowe 
konstrukcje do zastosowania w centrach danych, systemy 
składające się z metalu i laminowanych włóknin do owijania 
przewodów, kanałów kablowych i stali konstrukcyjnej, 9 ta-
blice alarmowe, wzmacniacze, przełączniki automatyczne, 
tablice rozdzielcze, baterie, systemy monitorowania stanu 
baterii i stałego dostarczania prądu, sprzęt komputerowy 
bazujący na mikroprocesorach i oprogramowanie do moni-

torowania i testowania statusu zasilania rezerwowego oraz 
systemów stałego dostarczania prądu, systemy zasilania 
rezerwowego, ładowarki do baterii, szafy na baterie, sprzęt 
komputerowy i urządzenia peryferyjne do zdalnego dostę-
pu i obsługi komputerów, sprzęt komputerowy i urządzenia 
peryferyjne, przełączniki KVM (Keyboard Video Mouse) i por-
ty szeregowe, skraplacze, kondensatory, urządzenia sterujące 
zasilaniem, urządzenia chłodzące sprzęt komputerowy i te-
lekomunikacyjny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie 
do zarządzania infrastrukturą centrów danych i ich konfi-
guracji, systemy zarządzania centrami danych i pracownia-
mi komputerowymi obejmujące zasilacze (stale zasilające), 
elektroniczne urządzenia sterujące klimatyzacją i tempera-
turą, czujniki przepływu powietrza, oprogramowanie mo-
nitorujące centra danych i sprzęt pracowni komputerowych 
oraz zawierające systemy chłodzenia, urządzenia chłodzące, 
parowniki chłodzące, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne 
wentylatory, chłodnie kominowe i urządzenia sterujące elek-
trycznymi wentylatorami, urządzenia sterujące klimatyzacją 
i zasilaniem szaf i regałów zaadoptowanych pod sprzęt kom-
puterowy, zasłony, drzwi i panele oczyszczające stosowane 
razem z zestawami komputerowymi i sprzedawane razem 
jako jednostka, systemy kontrolowania i monitorowania cen-
trów danych, sprzęt komputerowy bazujący na mikropro-
cesorach i oprogramowanie stosowane do monitorowania 
i kontroli sprzętu elektrycznego i elektronicznego, warun-
ków otoczenia panujących w centrach danych, pracowniach 
telekomunikacyjnych i komputerowych oraz pracowniach 
ze sprzętem elektronicznym, łączniki pomocnicze, przetwor-
nice oraz systemy kontrolowania i monitorowania, w tym 
sprzęt komputerowy bazujący na mikroprocesorach i opro-
gramowanie stosowane do monitorowania i kontroli statu-
su urządzeń zasilających, przełączników między obwodami, 
zespołów gromadzących ładunki elektryczne, urządzeń 
dostarczających prąd, baterii i systemów stałego dostarcza-
nia prądu, systemy kontroli zasilania i aparatura łączeniowa, 
urządzenia zasilające, zespoły gromadzące ładunki elektrycz-
ne, przełączniki między obwodami, urządzenia elektronicz-
nie kontrolujące szafy z serwerami i urządzenia chłodzące 
centra danych, obudowy, szafki, osłony i półki na serwery 
komputerowe oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
moduły wentylatorów do chłodzenia urządzeń telekomu-
nikacyjnych, urządzenia sterujące pompami pożarniczymi, 
urządzenia regulujące temperaturę, urządzenia chłodzące 
i monitorujące temperaturę w układach do transmisji danych 
i telekomunikacji, inwertory, stateczniki elektroniczne, urzą-
dzenia kontrolujące światło, sprzęt komputerowy bazujący 
na mikroprocesorach i oprogramowanie do monitorowania 
oraz kontroli chłodzenia zespołów uzdatniania powietrza 
w centrach danych oraz sprzęcie komputerowym i telekomu-
nikacyjnym, przyrządy kontrolne pomp pożarniczych, urzą-
dzenia i sprzęt klimatyzacyjny, urządzenia do przetwarzania 
prądu, przetworniki, urządzenia dostarczające prąd, dzielniki 
mocy, zasilacze, wyłączniki zasilania, prostowniki, regulatory 
elektryczne, regulatory przesuwnika fazowego sygnału te-
lekomunikacyjnego, regulatory przesuwnika fazowego sy-
gnału elektronicznego, zdalne łączniki pomocniczy, zdalne 
urządzenia sterujące zasilaniem, systemy monitorowania szaf 
serwerowych, sprzęt komputerowy bazujący na mikropro-
cesorach i oprogramowanie stosowane do monitorowania 
statusu urządzeń elektrycznych i elektronicznych w szafach 
serwerowych, szafy serwerowe, szafy serwerowe składające 
się ze zintegrowanych jednostek chłodzących, podświetlane 
lub mechaniczne konsole sygnalizujące, oprogramowanie 
do zarządzania i konfigurowania infrastrukturą centrów da-
nych, urządzenia miernicze przeznaczone nie dla celów me-
dycznych, urządzenia do pomiaru stanu baterii, przełączniki 
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między obwodami, transformatory, urządzenia do zasilania 
stałego, regulatory napięcia, urządzenia przeciwprzepięcio-
we, filtry przeciwprzepięciowe, woltomierze, 11 urządze-
nia do uzdatniania powietrza w centrach danych, systemy 
i urządzenia chłodzące szafy serwerowe i centra danych, 
urządzenia chłodzące komputery i pracownie komputerowe, 
kondensatory klimatyzacyjne stosowane do chłodzenia cen-
trów danych, pracowni komputerowych oraz innego sprzętu 
komputerowego i elektronicznego, odwilżacze stosowane 
podczas chłodzenia centrów danych, pracowni komputero-
wych oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego, 37 in-
stalowanie, konserwacja i naprawianie systemów chłodzenia 
centrów danych, instalowanie, konserwacja i naprawianie 
komputerowego oraz telekomunikacyjnego sprzętu zasila-
jącego, instalowanie, konserwacja i naprawianie urządzeń 
klimatyzacyjnych montowanych w pracowniach kompu-
terowych (CRAC), instalowanie, konserwacja i naprawianie 
baterii, instalowanie, naprawianie i konserwacja urządzeń 
zasilających, instalowanie, naprawianie i konserwacja bate-
rii i ogniw paliwowych do systemów urządzeń zasilających, 
40 wytwarzanie rozwiązań z zakresu energetyki mających 
zastosowanie sieciowe na rzecz osób trzecich, wytwarzanie 
urządzeń zasilających sprzęt komputerowy, telekomunika-
cyjny i przemysłowy na rzecz osób trzecich, 41 świadczenie 
usług edukacyjnych, prowadzenie zajęć, seminariów i warsz-
tatów w zakresie urządzeń zasilających oraz zarządzania in-
frastrukturą centrów danych oraz dostarczanie materiałów 
szkoleniowych związanych z wyżej wskazaną tematyką, 
42 usługi w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, ocenianie, 
konserwowanie i naprawianie okresowe pracowni kompute-
rowych i centrów danych, testowanie i monitorowanie bate-
rii, usługi konsultacyjne w dziedzinie systemów zasilania cen-
trów danych, pracowni komputerowych i innych obiektów 
przemysłowych i handlowych, tworzenie i dostarczanie roz-
wiązań w dziedzinie energetyki mających zastosowanie sie-
ciowe przez osoby trzecie, projektowanie na rzecz osób trze-
cich w dziedzinach energetyki, komputerów i planowania 
projektów telekomunikacyjnych, usługi elektrotechniczne, 
dostarczanie analiz, rekomendacji i planów, testowanie oraz 
prowadzenie badań w zakresie bezpieczeństwa, wydajności, 
osiągów i niezawodności sprzętu elektrycznego i systemów 
zasilania, usługi projektowania sprzętu do centrów danych 
i rozwiązań w dziedzinie energetyki, dostarczanie ocen 
osiągów, niezawodności, konserwacji i konfiguracji centrów 
danych i systemów zasilania obiektów przemysłowych oraz 
handlowych, dostarczanie ocen osiągów, niezawodności, 
konserwacji i konfiguracji systemów chłodzenia centrów 
danych, zdalne monitorowanie funkcjonowania i użytkowa-
nia sprzętu elektrycznego, systemów zasilania, i warunków 
otoczenia centrów danych oraz pracowni komputerowych, 
konsultacje techniczne w zakresie systemów elektrycznych 
i rezerwowego zasilania elektrycznego.

(210) 463620 (220) 2016 11 07
(731) OhKINO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) Oh kino
(510), (511) 9 zapisane nośniki obrazu i dźwięku zwłaszcza 
taśmy filmowe, taśmy magnetyczne, dyski optyczne, zapisa-
ne dyski optyczne do odtwarzania w komputerach multime-
dialnych, reprodukcje zapisanych nośników informacji, filmy 
fabularne, filmy dokumentalne, reportaże, filmy telewizyjne, 
programy telewizyjne, 16 druki akcydensowe, kalendarze, 
foldery, prospekty, afisze, plakaty, publikacje drukowane. ma-
teriały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru 

i tworzyw sztucznych, 25 odzież, 35 usługi agencji reklamo-
wej: produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie miejsca na umiesz-
czanie ogłoszeń lub reklam, wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, pokazy towarów, organizowanie kampanii rekla-
mowych i poszczególnych elementów tych kampanii, usługi 
w zakresie organizacji targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych (związanych z przemysłem kinematogra-
ficznym oraz szeroko pojmowaną sztuką filmową), usługi 
w zakresie publicznych aukcji, usługi w zakresie badania 
rynku, usługi w zakresie organizacji pokazów mody w celach 
handlowych i promocyjnych, 40 usługi polegające na wy-
woływaniu błon filmowych, montażu filmów, obróbce kopii 
filmowych, 41 prowadzenie kin, usługi pośrednictwa w za-
kresie zapewnienia dostępu do usług oferowanych przez 
obiekty kulturalno-rozrywkowe, oraz informacja o rozrywce, 
w tym seanse kinowe, dystrybucja biletów, usługi w zakresie 
dostarczania rozrywki: organizacja koncertów, widowisk ar-
tystycznych, teatry, orkiestry, chóry, zespoły muzyczne, kina, 
kina na wolnym powietrzu, organizacja imprez rekreacyjnych 
(w tym zwłaszcza tematycznych festiwali filmowych oraz 
spotkań dyskusyjnych), usługi rozpowszechniania filmów 
kopii filmowych, nagrań video, płyt, rozpowszechniania 
komputerowych programów multimedialnych na nośnikach 
pamięci, usługi impresaryjne dla artystów, usługi w zakresie 
doboru obsady aktorskiej do zespołów artystycznych, do fil-
mów, programów telewizyjnych i radiowych, przedstawień 
teatralnych, imprez rozrywkowych, opracowaniu wersji 
dźwiękowej kopii filmowych i kaset video, ushjgi w zakre-
sie studia filmowego: produkcja filmów fabularnych, doku-
mentalnych, reportaż, widowisk telewizyjnych, teatralnych, 
przedstawień operowych i baletowych, organizacja pro-
dukcji filmowej i telewizyjnej, nagrań płytowych, radiowych 
i audio-video, opracowywanie programów telewizyjnych, 
usługi w zakresie organizacji pokazów mody w celach roz-
rywkowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych związanych z propagowaniem kinema-
tografii, 43 usługi gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, 
bary szybkiej obsługi, usługi polegające na przygotowaniu 
żywności i napojów na zamówienie osób trzecich, 45 zarzą-
dzanie prawami autorskimi, usługi w zakresie administrowa-
nia i pośrednictwa w obrocie wszelkimi formami własności 
intelektualnej.

(210) 463630 (220) 2016 11 07
(731) ORGANIC fARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) NATURALNY DRÓB

(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso drobiowe, ekstrakty mięsne drobiowe, 
galaretki na bazie drobiu.
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(210) 463684 (220) 2016 11 08
(731) fANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radonice
(540) fanex

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone, goto-
wane owoce i warzywa: produkty spożywcze zawierające 
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, a mianowicie: ekstrakty, koncentraty, buliony, galaret-
ki, kompoty, dżemy, przetwory jarzynowe, zupy, pomidory 
do celów kulinarnych, sok pomidorowy do celów kulinar-
nych, przyprawy warzywne, przekąski na bazie owoców 
i warzyw, 30 napoje na bazie kawy, herbaty, kakao, mleka, 
musztarda, przyprawy, sosy, sosy pomidorowe, sosy do ryb, 
ketchup, sosy do sałatek i deserów, sos relish, majonezy, 
dressing, aromaty do żywności, galaretki owocowe, zioła 
konserwowane, przyprawy warzywne, 35 reklama, reklama 
w Internecie, administrowanie i zarządzanie w działalności 
handlowej, przetargi publiczne, eksport, import, promocja 
sprzedaży, pokazy towarów.

(210) 464391 (220) 2016 11 25
(731) TEChNIKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) technika2.pl
(510), (511) 40 frezowanie, toczenie metali, szlifowanie me-
tali, polerowanie metali, trasowanie laserem, powlekanie 
metali, obróbka metali.

(210) 464394 (220) 2016 11 25
(731) ORGANICENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilzno
(540) SPORT MINERAL WATER

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 32 woda mineralna, woda gazowana, woda, na-
poje sportowe wzbogacone proteinami.

(210) 464400 (220) 2016 11 25
(731) TEChNIKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielsko-Biała

(540) TEChNIKA II
(510), (511) 40 frezowanie, toczenie metali, szlifowanie me-
tali, polerowanie metali, trasowanie laserem, powlekanie 
metali, obróbka metali.

(210) 464569 (220) 2016 11 30
(731) EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA, Ostróda
(540) expo MAZURY

(531) 02.01.23, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa międzynarodowych 
i krajowych targów, imprez targowych, wystawienniczych, 
reklamowych lub handlowych, organizowanie i obsługa 
pokazów towarów i giełd towarowych, usługi menadżerskie 
w zakresie organizacji imprez targowych, pokazów, prezen-
tacji i reklamy, wynajmowanie przestrzeni lub nośników 
na cele reklamowe, handlowe lub wystawiennicze, wynaj-
mowanie nośników na cele reklamowe, handlowe lub wy-
stawiennicze, dekoracje wystaw i stoisk targowych, wypo-
życzanie urządzeń wyposażenia biurowego i handlowego, 
przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, w tym: katalogów targowych, pla-
katów, druków, prospektów, broszur, gadżetów, materiałów 
promocyjnych we wszystkich środkach przekazu, reklama, 
w tym w szczególności reklama billboardowa, radiowa, te-
lewizyjna, korespondencyjna, prasowa, za pośrednictwem 
sieci komputerowej, pozyskiwanie i zarządzanie komputero-
wym, bazami danych i plikami, systematyzacja i uaktualnia-
nie danych w komputerowych bazach danych, informacja 
handlowa i usługowa, doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w za-
kresie prowadzenia działalności reklamowo - promocyjnej 
i wystawienniczej, pomoc w prowadzeniu negocjacji i za-
wieraniu transakcji handlowych, public relations, pośred-
nictwo handlowe, 36 usługi w zakresie wynajmowania po-
wierzchni wystawienniczej, usługi w zakresie wynajmowania 
powierzchni dla organizowania imprez sportowych, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni dla organizowania 
koncertów muzycznych, usługi w zakresie wynajmowania 
powierzchni dla organizowania festiwali, usługi w zakresie 
wynajmowania powierzchni dla organizowania wydarzeń 
o charakterze religijnym, usługi w zakresie wynajmowania 
pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie dzierżawy nie-
ruchomości, usługi w zakresie administrowania nierucho-
mościami, usługi w zakresie pośrednictwa nieruchomości, 
usługi w zakresie działalności finansowej i ubezpieczenio-
wej, wycena wartości powierzchni wystawienniczej, wyce-
na wartości powierzchni biurowej, wycena nieruchomości, 
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37 usługi w zakresie budowy i/lub zabudowy stoisk targo-
wych, 38 wypożyczanie i/lub udostępnianie czasu dostępu 
do światowej sieci internetowej, przygotowywanie i/lub or-
ganizowanie i/lub umożliwianie łączności przez terminale 
komputerowe i/lub sieć światłowodową, przygotowywanie 
i/lub udostępnianie serwisów informacyjnych i/lub han-
dlowych i/lub reklamowych, organizowanie i/lub obsługa 
telekonferencji, przesyłanie informacji tekstowej i/lub obra-
zowej i/lub dźwiękowej za pomocą komputera, dostarcza-
nie publikacji on-line nieściągalnych, przydzielanie dostępu 
do baz danych, udostępnianie i/lub wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania informacji, 41 organizowanie konkursów se-
minariów, szkoleń, sympozjów, konferencji, imprez rozryw-
kowych rekreacyjnych, kulturalnych, organizowanie imprez 
sportowych, organizowanie koncertów muzycznych, orga-
nizowanie sztuk teatralnych, organizowanie festiwali, orga-
nizowanie wydarzeń o charakterze religijnym, publikowanie 
książek, katalogów, biuletynów, tekstów i materiałów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, organizo-
wanie wystaw artystycznych, edukacyjnych, organizowanie 
pokazów mody, organizowanie pokazów edukacyjnych, 
produkcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych, cyfrowych, 
usługi fotograficzne, montaż programów radiowych i telewi-
zyjnych, organizowanie i obsługa wystaw, targów, prezenta-
cji towarów celach związanych z kulturą i edukacją, organi-
zowanie lub obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, narad, 
konferencji naukowo - technicznych i specjalistycznych, 
usługi wydawnicze, organizowanie i/lub obsługa wystaw  
i/lub targów w celach związanych z kulturą i edukacją, orga-
nizowanie i/lub obsługa konferencji i/lub szkoleń i/lub kon-
gresów i/lub narad naukowo - technicznych i specjalistycz-
nych, organizowanie i/lub obsługa targów mody.

(210) 465191 (220) 2016 12 14
(731) LOTA KRZYSZTOf, Wieruszów
(540) PRO fAMILY
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ak-
cesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z paliwami, 37 ładowanie akumulatorów samo-
chodowych, ładowanie silników elektrycznych, stacje ben-
zynowe, usługi myjni pojazdów, usługi tankowania benzyną 
pojazdów silnikowych.

(210) 465274 (220) 2016 12 15
(731) home Box Office, Inc., Nowy York, US
(540) CINEMAX
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, a mianowicie progra-
my telewizyjne, dystrybucja programów telewizyjnych 
nie do pobrania przy pomocy usługi typu transmisja.

(210) 465300 (220) 2016 12 16
(731) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) A AVENIDA POZNAŃ

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, bro-
szury, ulotki, drukowane materiały reklamowe, biurowe, ma-
teriały informacyjne, drukowane materiały firmowe, mapy, 

zaproszenia, dyplomy, koperty, papierowe torby, podłogowe 
stanowiska wystawowe z kartonu do sprzedawania pro-
duktów, ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, blocz-
ki do zapisywania wyników, kupony z zakładami, kupony 
bankowe, karty wyników, karty do kolekcjonowania, losy 
loteryjne, bony towarowe, bony upominkowe, bony warto-
ściowe, broszury dotyczące gier, 28 losy loteryjne, 35 sprze-
daż artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, 
leków, sprzedaż przez internet artykułów spożywczych 
i przemysłowych, administrowanie i zarządzanie centrami 
handlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, 
hurtowniami, obiektami sportowymi, obiektami rozrywko-
wo-rekreacyjnymi, usługi związane z organizowaniem ośrod-
ków ochrony zdrowia wszelkiego typu w tym szpitali oraz 
ich zarządzaniem i administrowaniem, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji pro-
mocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przed-
siębiorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją 
sieci handlowych, gastronomicznych i hotelowych, zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polegające 
na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie tar-
gów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, po-
kazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi 
w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów re-
klamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usłu-
gi związane z udostępnianiem baz i danych, wynajmowanie 
dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzch-
ni na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, 
usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich 
w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, 
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektro-
nicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn skle-
powych, organizowanie wysław i imprez kulturalnych, roz-
rywkowych w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw 
handlowych, organizowanie losowania nagród w celach 
promocyjnych, organizacja konkursów w celach reklamo-
wych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek, 
promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystry-
bucje kart rabatowych, zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie 
kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych 
dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
usługi klubów klienta dla celów handlowych, promocyjnych  
i/lub reklamowych, wprowadzanie na rynek nowych pro-
duktów, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie 
oceny marki, 36 wydzierżawianie i wynajmowanie centrów 
handlowych, wynajmowanie obiektów handlowych, biu-
rowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych 
w centrach handlowo-rozrywkowych, ich administrowa-
nie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w cen-
trach handlowo-usługowo-rozrywkowych, usługi związane 
z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nierucho-
mościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usłu-
gi ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem 
zakupu nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing 
nieruchomości, prowadzenie kantorów wymiany walut, fi-
nansowanie inwestycji, emisja talonów, kuponów i bonów 
wartościowych, w tym w związku z programami lojalnościo-
wymi, emisja bonów wartościowych w związku z programa-
mi motywacyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych 
wszelkiego typu, wykonywanie robót budowlanych wykoń-
czeniowych, wykonywanie instalacji budowlanych w tym 
podnoszących standard obiektów, wykonywanie specjali-
stycznych robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wy-
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najmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie 
zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych 
w centrach handlowych, usługi magazynowania towarów, 
pakowania i przepakowywania, usługi transportowe, wypo-
życzanie pojazdów, usługi biura podróży, 41 usługi w zakre-
sie rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie salonów fitness 
i siłowni, usługi salonów gier, organizowanie i prowadzenie 
imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, nocnych 
klubów, kin, kabaretów i dyskotek, kasyn, organizowanie kon-
kursów, gier losowych, i loterii, organizowanie wystaw oraz 
imprez kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie sympo-
zjów, kongresów, konferencji, pokazów mody o charakterze 
rozrywkowym, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, 
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowa-
dzenia sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń ki-
nematograficznych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: 
Video, dźwiękowych, oraz ich rozpowszechnianie, usługi fo-
tograficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, 
wydawanie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłuma-
czenia, udostępnianie: salonów z automatami do gier, obiek-
tów i sprzętu do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci 
placów zabaw dla dzieci, obiektów i sprzętu dla studia na-
grań, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów 
telewizyjnych, usługi hotelowo-restauracyjne o charakterze 
rozrywkowym w zakresie podejmowania gości, usługi gier 
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, usługi organizowania zakładów, wystawy roślin, 
usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadczenie 
usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, 
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci kompu-
terowej on-line, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu, 
z prezentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, 
w zakresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej 
ochrony bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, do-
tyczące sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu 
w handlu detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów 
opieki nad dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, 
punktów gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żyw-
ności na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, prowadzenie centrów opieki nad dziećmi 
i ośrodków opieki dziennej nad dziećmi, usługi opieki nad 
dziećmi w klubach malucha oraz świadczone w obiektach 
handlowych, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni 
wokół obiektów, pielęgnacja terenów zielonych, prowadze-
niem klinik medycznych. ośrodków zdrowia, ośrodków dia-
gostycznych, prowadzenie poradni rehabilitacyjnych, fizjo-
terapeutycznych, psychologicznych, prowadzenie salonów 
piękności, fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicz-
nej, 45 ochrona obiektów i ludzi, opieka nad dziećmi pod 
nieobecność rodziców.

(210) 465874 (220) 2017 01 03
(731) MIEJSKI TEATR MINIATURA, Gdańsk
(540) miejski teatr MINIATURA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 02.09.04
(510), (511) 41 fotografia, informacja o edukacji, informacja 
o imprezach rozrywkowych, nagrywanie na taśmach wideo, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), orga-

nizowanie widowisk (impresariat), organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariu-
szy, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja wi-
dowisk, przedstawienia teatralne (produkcja), publikowanie 
książek, usługi artystów estradowych, wystawianie spektakli 
na żywo.

(210) 465959 (220) 2017 01 04
(731) ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) fAShION SQUARE GALERIA KRAKOWSKA

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, katalogi, broszu-
ry, ulotki, materiały reklamowe, biurowe, materiały informacyj-
ne, mapy, zaproszenia, dyplomy, materiały firmowe, koperty, 
kubki papierowe, torby na zakupy, podłogowe stanowiska 
wystawowe z kartonu do sprzedawania produktów, ozdoby 
kartonowe na artykuły spożywcze, bloczki do zapisywania 
wyników, kupony z zakładami, kupony bankowe, karty wyni-
ków, karty do kolekcjonowania, losy loteryjne, bony towarowe, 
bony upominkowe, bony wartościowe, broszury dotyczące 
gier, 35 Sprzedaż, w tym przez internet artykułów: spożyw-
czych, tytoniowych, przemysłowych, leków, administrowanie 
i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami, 
punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacji pro-
mocji sprzedaży, doradztwo w zakresie: zarządzania przedsię-
biorstwami handlowymi, usługi związane z organizacją sieci 
handlowych, gastronomicznych i hotelowych oraz reprezen-
towaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi 
polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizo-
wanie targów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, 
pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, usługi 
w zakresie agencji importowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi 
związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dys-
trybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, 
usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich 
w sieciach komputerowych, prowadzenie reklamy radiowej, 
telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicz-
nych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn sklepowych, 
organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych 
w celach handlowych, wyceny dotyczące spraw handlowych, 
organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, or-
ganizacja konkursów w celach reklamowych, dystrybucja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospek-
tów, materiałów drukowanych, próbek, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, za-
rządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub 
promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi 
programów lojalnościowych dla celów handlowych, promo-
cyjnych i/lub reklamowych, usługi klubów klienta dla celów 
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, wprowadza-
nie na rynek nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia 
marki, usługi w zakresie oceny marki, 36 wydzierżawianie i wy-
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najmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów 
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni 
handlowych w centrach handlowo-rozrywkowych, ich admi-
nistrowanie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni 
w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, usługi zwią-
zane z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nierucho-
mościami oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi 
ubezpieczeniowe, usługi związane z kredytowaniem zakupu 
nieruchomości, wycena nieruchomości, leasing nieruchomo-
ści, prowadzenie kantorów wymiany walut, finansowanie in-
westycji, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych, 
w tym w związku z programami lojalnościowymi, emisja 
bonów wartościowych w związku z programami motywa-
cyjnymi, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego 
typu, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, 
wykonywanie instalacji budowlanych w tym podnoszących 
standard obiektów, wykonywanie specjalistycznych robót 
budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 wynajmowanie miejsc 
parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie z zamówieniem 
przedmiotów dystrybuowanych w centrach handlowych, 
usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowy-
wania, usługi transportowe, wypożyczanie pojazdów, usługi 
biura podróży, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekre-
acji, prowadzenie salonów fitness i siłowni, usługi salonów 
gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, 
sportowych i rekreacyjnych, nocnych klubów, kin, kabaretów 
i dyskotek, kasyn, organizowanie konkursów, gier losowych 
i loterii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edu-
kacyjnych, organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, 
pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, pu-
blikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia 
sal kinowych, dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinemato-
graficznych, usługi w zakresie administrowania, zarządzania 
i wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych i re-
kreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: Video, 
dźwiękowych, oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficz-
ne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawa-
nie książek i tekstów innych niż reklamowe, tłumaczenia, udo-
stępnianie: salonów z automatami do gier, obiektów i sprzętu 
do kasyn, obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla 
dzieci, obiektów i sprzętu dla studia nagrań, wynajem obiek-
tów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, usługi 
hotelowo-restauracyjne w zakresie podejmowania gości, 
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, usługi organizowania zakładów, wystawy 
roślin, usługi z zakresu bibliotek on-line, mianowicie świadcze-
nie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, 
magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci kompute-
rowej on-line, szkolenia: personelu: w zakresie cateringu, z pre-
zentacji żywności, w zakresie technik komunikacyjnych, w za-
kresie reklamy, w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony 
bezpieczeństwa, w zakresie kosmetyki i urody, dotyczące 
sprzątania biur, dotyczące sprzedaży i marketingu w handlu 
detalicznym, prowadzenie przedszkoli i punktów opieki nad 
dziećmi, 43 prowadzenie kawiarni, restauracji, punktów ga-
stronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamó-
wienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 
44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół obiektów, 
pielęgnacja terenów zielonych, usługi związane z organizowa-
niem, prowadzeniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego 
typu oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, prowadzenie 
poradni rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, psycholo-
gicznych, prowadzenie salonów piękności, fryzjerskich, ko-
smetycznych, odnowy biologicznej, 45 ochrona obiektów 
i ludzi, opieka nad dziećmi.

(210) 466734 (220) 2017 01 26
(731) TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE J.,W. OKULARCZYK 

M.,M. STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa
(540) TOR-RING
(510), (511) 17 pierścienie ślizgowe i pierścienie prowadzą-
ce do siłowników pneumatycznych, hydraulicznych i innych, 
wykonane z kompozytów PTfE i PE-UhMW.

(210) 467288 (220) 2017 02 08
(731) MOTO CENTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) BLEXX

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kaski przeznaczone do jazdy na rolkach, skute-
rach, motorowerach, quadach i rowerach, 25 odzież, obuwie, 
nakrycia głowy.

(210) 467754 (220) 2017 02 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

-hANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-helenka

(540) hotelservice Podłogi VC 570

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, my-
dła, żele myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki 
I preparaty neutralizujące i konserwujące zawarte w klasie 3, 
uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szoro-
wania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, 
antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg, prepa-
raty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące 
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, 
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, 
preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach 
produkcyjnych, preparaty zapobiegające osadzaniu się za-
tłuszczeń, preparaty czyszczące do samochodów, szampony 
samochodowe,wszystkie wyżej wymienione towary z lub 
bez składników dezynfekujących.
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(210) 467814 (220) 2017 02 17
(731) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa
(540) Cukier Relaks

(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 cukier, cukier trzcinowy, cukier biały.

(210) 468141 (220) 2017 02 27
(731) ACTION ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) fURIZU ventilation & air conditioning

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 wentylatory do klimatyzacji, wentylatory 
elektryczne, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory, pom-
py ciepła, rekuperatory, wyposażenie regulacyjne do wodo-
ciągów, parowniki do klimatyzatorów, zawory do klimatyza-
torów, grzejniki wentylatorowe, kratki wentylacyjne będące 
częścią wentylatorów wyciągowych, filtry do klimatyzacji, 
przenośne urządzenia do klimatyzacji, wentylatory osiowe 
do klimatyzacji wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, filtry 
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji Instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, 35 promocja sprzedaży następujących towarów: 
wentylatory do klimatyzacji, wentylatory elektryczne, elek-
tryczne klimatyzatory, klimatyzatory, pompy ciepła, rekupe-
ratory, wyposażenie regulacyjne do wodociągów, parowni-
ki do klimatyzatorów, zawory do klimatyzatorów, grzejniki 
wentylatorowe, kratki wentylacyjne będące częścią wenty-
latorów wyciągowych, filtry do klimatyzacji, przenośne urzą-
dzenia do klimatyzacji, wentylatory osiowe do klimatyzacji, 
wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, filtry do użytku z urzą-
dzeniami do klimatyzacji, instalacje i urządzenia do ogrzewa-
nia, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, usługi 
administrowania i zarządzania sprzedażą następujących 
towarów: wentylatory do klimatyzacji, wentylatory elek-
tryczne, elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory, pompy 
ciepła, rekuperatory, wyposażenie regulacyjne do wodocią-
gów, parowniki do klimatyzatorów, zawory do klimatyzato-
rów, grzejniki wentylatorowe, kratki wentylacyjne będące 
częścią wentylatorów wyciągowych, filtry do klimatyzacji, 
przenośne urządzenia do klimatyzacji, wentylatory osiowe 
do klimatyzacji, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, filtry 
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania 
powietrza, zarządzanie bazą klientów, negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży następujących towarów: wentylatory 
do klimatyzacji, wentylatory elektryczne, elektryczne klima-

tyzatory, klimatyzatory, pompy ciepła, rekuperatory, wypo-
sażenie regulacyjne do wodociągów, parowniki do klimaty-
zatorów, zawory do klimatyzatorów, grzejniki wentylatorowe, 
kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągo-
wych, filtry do klimatyzacji, przenośne urządzenia do kli-
matyzacji, wentylatory osiowe do klimatyzacji, wentylatory 
z silnikiem do klimatyzacji, filtry do użytku z urządzeniami 
do klimatyzacji, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, usługi reklamo-
we, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposaże-
niem domu, reklama.

(210) 469224 (220) 2017 03 22
(731) E-DETEKTYWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielkie Drogi
(540) E E-DETEKTYWI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 16.03.17
(510), (511) 45 wykonywanie opinii z badań elektronicznych 
nośników informacji przez biegłych sądowych, wykonywa-
nie usług detektywistycznych.

(210) 470152 (220) 2017 04 07
(731) P.U.h. SZYBEX SPÓŁKA JAWNA A. OSSOLIŃSKI,  

B. WILKOSZ, Częstochowa
(540) szybex

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 12 przednie szyby samochodowe, szyby do po-
jazdów, szyby tylne samochodowe, szyby przednie po-
jazdów, szyby przednie do samochodów, szyby przednie 
[do pojazdów], tylne szyby do pojazdów, szyby przednie 
do pojazdów, szyby do pojazdów [przednie],szyby przednie 
[części pojazdów lądowych], szyby przednie do pojazdów lą-
dowych, przednie lub tylne szyby do pojazdów, pióra wycie-
raczek do przedniej szyby do pojazdów, szyby do pojazdów 
z wbudowanymi antenami do odbioru sygnałów radiowych, 
daszki na przednie szyby [części do pojazdów], wycieraczki 
do przednich szyb samochodów, 37 malowanie samocho-
dów ,konserwacja samochodów, polerowanie samocho-
dów, czyszczenie samochodów, naprawy samochodów, 
odświeżanie lakieru samochodu, instalowanie wyposażenia 
samochodowego, kompleksowe czyszczenie samochodów, 
naprawa karoserii samochodowych, naprawa samochodów 
na drodze, obsługa i naprawa samochodów, naprawy i ob-
sługa samochodów, naprawy i konserwacja samochodów, 
naprawy lub konserwacja samochodów, czyszczenie i mycie 
samochodów, usługi wymiany szyb samochodowych, usłu-
gi w zakresie odnawiania samochodów, malowanie ozdob-
nych pasków na samochodach, usługi wymiany przednich 
szyb samochodowych, konserwacja lub naprawa pojaz-
dów samochodowych, usługi pomocy w przypadku awarii 
samochodu [naprawa], wstawianie szyb, wstawianie szkła 
i wstawianie szyb, nakładanie folii zabezpieczających na szy-
by, wstawianie przednich szyb do pojazdów silnikowych, 
organizowanie wstawiania szyb do wymiany w pojazdach, 
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pośrednictwo w zakresie wymiany szyb w pojazdach, orga-
nizowanie wstawiania przednich szyb do wymiany w pojaz-
dach, usługi w zakresie konserwacji szyb przednich w po-
jazdach, pośrednictwo w zakresie wymiany szyb przednich 
w pojazdach.

(210) 470324 (220) 2017 04 11
(731) NANKIEWICZ MIChAŁ PSILTON, Gliwice
(540) PSILWESTER
(510), (511) 39 organizacja imprez turystycznych dla ludzi 
i zwierząt, organizacja wycieczek, 41 organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych dla ludzi i zwierząt, organi-
zacja imprezy sylwestra dla ludzi i zwierząt, organizacja im-
prez i konkursów sportowych, kulturalnych i artystycznych 
dla ludzi i zwierząt, organizacja seminariów, szkoleń i kursów 
na temat zwierząt.

(210) 470519 (220) 2017 04 14
(731) MERONK ANDRZEJ, Kolbudy
(540) inBet

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 belki i płyty budowlane niemetalowe, beto-
nowe elementy budowlane, stropy i schody niemetalowe, 
słupy i kształtowniki niemetalowe, ściany i balustrady nieme-
talowe, pokrycia dachowe, wykładziny i okładziny niemeta-
lowe dla budownictwa, materiały budowlane niemetalowe, 
drewno budowlane, rury sztywne i rynny niemetalowe dla 
budownictwa, szalunki niemetalowe do betonu, konstruk-
cje niemetalowe i elementy niemetalowe dla budownic-
twa, budynki niemetalowe przenośne, materiały do pokryć 
nawierzchni dróg, 37 budownictwo i nadzór budowlany, 
informacja w zakresie budownictwa, układanie nawierzch-
ni drogowych, doradztwo inzynieryjne (usługi budowlane), 
42 projektowanie budynków, opracowywanie projektów.

(210) 470544 (220) 2017 04 15
(731) Mentawai Ltd, Londyn, GB
(540) ShORADO
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z me-
tali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych 
klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy 
zegarmistrzowskie i chronometryczne, amulety [biżuteria], 
biżuteria, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowe-
go [imitacje drogich kamieni], bransoletki [biżuteria], bran-
soletki do zegarków, breloczki [biżuteria], breloczki do klu-
czy ozdobne, broszki [biżuteria], drut z metali szlachetnych 
[biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, emblematy 
z metali szlachetnych, ozdoby z gagatu, kamienie jubiler-
skie, kamienie półszlachetne, ozdoby do kapeluszy z metali 
szlachetnych, kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki 
[biżuteria], spinki do krawatów, szpilki do krawatów, łańcuszki 
do zegarków, spinki do mankietów, medale, medaliony [bi-
żuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprze-
tworzone, naszyjniki [biżuteria], nici ze złota [biżuteria], nici 
z metali szlachetnych [biżuteria], obrączki [biżuteria], odzna-
ki z metali szlachetnych, pierścionki [biżuteria], srebrne nici 
[biżuteria], ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, szpilki 
ozdobne, zawieszki [biżuteria], ozdoby [biżuteria], ozdoby 
z bursztynu, ozdoby z kości słoniowej, perły [biżuteria], szpilki 
[biżuteria], biżuteria nieszlachetna, biżuteria sportowa, biżu-
teria surfingowa, biżuteria sztuczna, biżuteria skórzana, me-

talowe ozdoby ciała, gadżety ozdobne do ciała, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa, odzież rekreacyj-
na, odzież surfingowa, odzież do rugby, odzież do sztuk 
walki, odzież do sportów wodnych, odzież narciarska, odzież 
do sportów zimowych, stroje sportowe, garderoba sporto-
wa, antypoślizgowe przybory do obuwia, apaszki [chustki], 
bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchła-
niająca pot, bluzy, kombinezony, buty, buty sportowe, buty 
narciarskie, chusty, fulardy, czapki [nakrycia głowy], czepki ką-
pielowe, długie luźne stroje, dzianina [odzież], dżerseje [ubra-
nia], getry, getry [ochraniacze] zakładane na buty, kamasze, 
kamizelki, kaptury [odzież], kąpielówki, kieszenie do odzie-
ży, kołnierze [odzież], kołnierzyki, kombinezony [odzież], 
kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kostiumy 
kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki 
gimnastyczne, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, legginsy, majtki, mankiety [ubra-
nie], mufki [odzież], napierśniki, plastrony [koszule], nausz-
niki [odzież], okucia metalowe do obuwia, obuwie gimna-
styczne, obuwie plażowe, ocieplacze, odzież gimnastyczna, 
okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, osłony, daszki 
do czapek, czapki z daszkiem, paski [odzież], peleryny, płasz-
cze, płaszcze kąpielowe, podkoszulki, podkoszulki bez ręka-
wów, podkoszulki sportowe, podszewki [elementy ubrań], 
potniki, półbuty, pulowery, rajstopy, rękawiczki [odzież], 
rękawice narciarskie, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, 
skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spoden-
ki, sukienki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, slipy, 
bokserki, spodnie, swetry, szaliki, szelki, trykoty [ubrania],  
T-shirty, odzież surfingowa, odzież do kitesurfingu, odzież 
narciarska, odzież do snowboardingu, odzież do wakeboar-
dingu, odzież do sportów wyczynowych, odzież do sportów 
ekstremalnych, odzież do parkour, 28 gry i zabawki, artykuły 
sportowe i gimnastyczne, urządzenia rozrywkowe i do gier 
do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, sprzęt 
wędkarski, sprzęt do różnych gier i dyscyplin sportowych, 
bodyboard, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, 
deski do paddieboardingu, deski do pływania, deski surfin-
gowe, deskorolki, drony (zabawki): dyski latające, dyski spor-
towe, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery 
[ćwiczenia], gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami 
ciekłokrystalicznymi, hantle, kapoki do pływania, kije do gier, 
kije do snookera, kije golfowe, kije hokejowe, krawędzie nart, 
lotnie, łuki do strzelania, łyżworolki, łyżwy, maszty do desek 
windsurfingowych, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, 
naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanni-
ki [artykuły sportowe], narty, narty skiboardowe, ochraniacze 
[części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły 
sportowe], paralotnie, pasy do pływania, pasy do podnosze-
nia ciężarów [artykuły sportowe], piłki do gier, piłki do gier 
i zabaw, płetwy do pływania, pokrycie ślizgów nart, przybory 
do łucznictwa, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
rakiety śnieżne, rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, 
rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice do gier, 
rękawice golfowe, siatki do sportów, smycze do desek sur-
fingowych, sprzęt do gier wideo, stacjonarne rowery tre-
ningowe, suspensoria dla sportowców, tarcze strzelnicze, 
torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty 
i deski surfingowe, torby na sprzęt do krykieta, trapezy 
[uprząż] do desek windsurfingowych, uprząż wspinaczko-
wa, urządzenia do gier, urządzenia pływackie do pływania, 
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wąskie 
kajaki do surfski, wiązania do nart, worki treningowe, wózki 
na torby golfowe, wrotki, akcesoria do różnych gier i dyscy-
plin sportowych, wyposażenie niezbędne do uprawiania 
różnych gier i dyscyplin sportowych, rękawice do krykieta, 
rękawice dla bramkarzy, rękawice do sportów wodnych, rę-
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kawice do sportów zimowych, rękawice rowerowe, rękawice 
do sportów siłowych, rękawice do różnych sztuk walki, rę-
kawice do gimnastyki, deski do kitesurfingu, deski do wind-
surfingu, deski do wakeboardingu, deski do snowboardingu, 
deski narciarskie, akcesoria do sportów wodnych, akceso-
ria do sportów zimowych, akcesoria do surfingu, akcesoria 
do kitesurfingu, akcesoria do windsurfingu, akcesoria do wa-
keboardingu, akcesoria do snowboardingu, akcesoria do nar-
ciarstwa, akcesoria do sportów walki, kije narciarskie, kije 
do baseballa, kije do krykieta, kije do baseballa, piłki do rug-
by, piłki do futbolu amerykańskiego, piłki do piłki nożnej, piłki 
do water polo, piłki golfowe, piłki do krykieta, piłki do base-
balla, stacje gimnastyczne, układy drążków i poręczy do ćwi-
czeń, stacje akrobatyczne, kółka i taśmy gimnastyczne, gumy 
treningowe, maty treningowe, akcesoria do parkour, akceso-
ria pływające do sportów wodnych, akcesoria treningowe, 
longboardy, rolki skate, kajaki, bieżnie treningowe, bieżnie 
cardio, kijki do nordic walking, akcesoria do nordic walking.

(210) 471115 (220) 2017 04 28
(731) CEMBOLISTA TOMASZ ZAKŁAD-hANDLOWO- 

-USŁUGOWY TC, Dobrodzień
(540) tc

(531) 26.02.03, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 20 sofy, fotele, narożniki, łóżka, meble sypialnia-
ne, meblościanki, stoły, krzesła, 35 pośrednictwo handlowe 
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: sofy, fotele, naroż-
niki, łóżka, sypialnie, meblościanki, stoły, krzesła, usługi w za-
kresie prowadzenia hurtowni zaopatrzenia osób trzecich 
w zakresie towarów takich jak sofy, fotele, narożniki, łóżka, sy-
pialnie, meblościanki, stoły, krzesła, usługi w zakresie handlu 
elektronicznego w zakresie towarów takich jak sofy, fotele, 
narożniki, łóżka, sypialnie, meblościanki, stoły, krzesła.

(210) 471251 (220) 2017 05 05
(731) LIADUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ZIELONA DONICZKA

(531) 09.01.09, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, nawozy do użyź-
niania gleby, boksyt, glina bentonitowa, środki chemiczne 
do napowietrzania, dolomit do celów przemysłowych, 
drewno garbarskie, gleba próchnicza, preparaty do nawo-
żenia, krzemiany, gliniec, keramzyt, perlit ogrodowy, glinka 
biała, humus, torf dla ogrodnictwa, 19 materiały budowla-
ne niemetalowe, bitumy, kamień, kamień budowlany, ka-

mień sztuczny, glina ceglarska, brykiety z wytłoków trzciny 
cukrowej, drewno budowlane, gips, glina, glina ceglarska, 
glina garncarska, granit, kruszywo, kruszywo budowlane, 
kruszywo szamotowe, żaroodporne, żwir, terakota, tłuczeń, 
kamień żużlowy, korek sprasowany, kryształ górski, kwarc 
krzemionka, kruszywo ceramiczne, łupek twardy, piaskowiec 
dla budownictwa, porfir, granulat szklany, tarcica, tuf wa-
pienny, margiel wapienny, wapń, gliniec, keramzyt, wermiku-
lit ogrodowy.

(210) 471292 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti holding S.A., Luksemburg, LU
(540) TaoTao harmonia smaków Sos Sojowo-Grzybowy 

Soy and Mushroom Sauce Szója-Gombamártás

(531) 11.03.05, 11.03.08, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.25, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, 
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy 
w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, 
sosy do ryżu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, 
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja han-
dlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, przy-
prawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw 
w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalno-
ściowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizo-
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wanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.

(210) 471295 (220) 2017 05 08
(731) Cerioti holding S.A., Luksemburg, LU
(540) TaoTao harmonia smaków Tao Tao harmonia smaków 

Sos Teriyaki Teriyaki Sauce

(531) 11.03.05, 11.03.08, 19.07.01, 19.07.09, 25.01.25, 27.05.01, 
29.01.15, 05.09.10, 08.05.01

(510), (511) 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, 
przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy 
w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy do makaronów, 
sosy do ryżu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, 
przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przy-
praw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach han-
dlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja han-
dlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, przy-
prawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw 
w płynie, sosów, usługi organizowania programów lojalno-
ściowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych 
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizo-
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących 
artykułów spożywczych, przyprawowych uszlachetniaczy 
smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów.

(210) 471319 (220) 2017 05 07
(731) DĄBROWSKI PIOTR DOMBUD RP, Golub-Dobrzyń
(540) grupa dombud rp

(531) 07.03.11, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 utrwalacze do akwareli, alizaryna jako barwnik, 
farby do aluminium, taśmy antykorozyjne, asafetyda [gumo-
żywice], lakier do asfaltu, auramina [barwniki], farby bakterio-
bójcze, drewno do barwienia, barwniki, barwniki anilinowe, 
barwniki do likierów, bejce, bejce do drewna, bezwodnik ty-
tanu [pigment], biel cynkowa [pigment], biele [barwniki lub 
farby], biel ołowiana, lakier bitumiczny, farby stosowane 
w ceramice, biel cynkowa [pigment], barwniki do drewna, 
oleje do konserwacji drewna, preparaty do konserwacji 
drewna, drewno barwiące, ekstrakt z drewna farbiarskiego, 
emalie [lakiery], emalie do malowania, emulsje srebrne [pig-
menty], platyna lśniąca jako farba [stosowana w ceramice], 
farbki [barwniki lub farby], rozcieńczalniki do farb, spoiwa 
do farb, farby, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drew-
na [bejce], farby ognioodporne, farby podkładowe, farby 
przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne klejowe lub kaze-
inowe, folie metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
i artystów, folie srebra [arkusze], fustina [barwnik], indygo 
[barwnik], kalafonia, karbonyl do konserwacji drewna, kolo-
ranty, kopal, kreozot do ochrony drewna, powłoki do krycia 
smołą [farby], lakier kopalowy, lakiery, rozcieńczalniki do la-
kierów, lakiery do powlekania brązem, mastyks [żywica natu-
ralna], preparaty zapobiegające matowieniu metali, metale 
w proszku dla malarzy dekoratorów, drukarzy i artystów, folie 
metalowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, mi-
nia, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, 
czerwień ołowiana, ołowiana czerwień [minia], ołowiana po-
marańcz [glejta], pasta srebrna, pigmenty, platyna lśniąca 
[farba stosowana w ceramice], platyna lśniąca [stosowana 
w ceramice], powłoki [farby], powłoki do krycia dachów [far-
by], preparaty zabezpieczające do metali, metal w proszku 
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, proszek brązo-
wy [mieszanina proszku miedzianego i proszku cynowego], 
proszek glinu do malowania, proszki do srebrzenia, smary 
przeciwrdzewne, preparaty zabezpieczające przed rdzą, sa-
dza [barwnik], sadza [pigment], sadza piecowa [barwnik], 
sandarak, spoiwa do farb, błyszczące srebro [farba stosowa-
na w ceramice], emulsje srebrne, folie srebrne [arkusze], sre-
bro błyszczące [ceramika], sumak do lakierów, sykatywy 
[środki wysuszające] do farb, szafran [barwnik], szelak [gumi-
laki], szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy antyko-
rozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], tlenek kobaltu 
[barwnik], bezwodnik tytanu [pigment], utrwalacze [lakiery], 
zagęszczacze do barwników, zagęszczacze do farb, żywice 
naturalne w stanie surowym, 17 akrylowe żywice [półpro-
dukty], izolatory do przewodów elektrycznych, farby izola-
cyjne, materiały filtracyjne [półprodukty w postaci pianki lub 
folii z tworzyw sztucznych], przyciemniające folie do okien 
[zabarwione], folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw 
sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw 
sztucznych nie do pakowania, substancje do izolacji prze-
ciwwilgociowej budynków, folie izolacyjne, farby izolacyjne, 
oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkani-
ny izolacyjne, zaprawy izolacyjne, izolacyjne materiały ognio-
odporne, filc izolacyjny, papier izolacyjny, lakier izolacyjny, 
izolatory, izolatory do kabli, kauczuk ciekły [depolimeryzowa-
ny], kauczuk syntetyczny, kit, porycia z kory jako izolacja aku-
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styczna, korki gumowe, materiały przeciw stratom ciepła 
w kotłach, azbestowe kurtyny bezpieczeństwa, lateks 
[guma], liny gumowe, mika, surowiec lub półprodukt, wełna 
mineralna [izolator], niemetalowe osłony do rur, ograniczniki 
gumowe, okładziny do sprzęgieł, podkładki z gumy lub fibry, 
węże do podlewania, uszczelki do połączeń, związki che-
miczne do uszczelniania przecieków, przewody giętkie nie-
metalowe, przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, 
opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego 
czy domowego, taśmy przylepne nie do użytku biurowego, 
medycznego czy domowego, roztwór kauczukowy, uszczel-
ki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur nieme-
talowych, taśmy samoprzylepne nie do użytku biurowego, 
medycznego czy domowego, niemetalowa armatura 
do przewodów sprężonego powietrza, surowa lub półprze-
tworzona guma, żywice syntetyczne [półprodukty], wata 
szklana do izolacji, włókno szklane do izolacji, sztuczne żywi-
ce [półprodukty], tkaniny z włókna szklanego do izolacji, ole-
je izolacyjne do transformatorów, włókna z tworzyw sztucz-
nych nie dla włókiennictwa, tworzywa sztuczne 
półprzetworzone, uszczelki, materiały uszczelniające, sub-
stancje uszczelniające do połączeń, taśmy uszczelniające 
do drzwi i okien, pierścienie uszczelniające, materiały 
na uszczelnienia okien i drzwi, wełna żużlowa [izolator], 
włókna węglowe nie do celów włókienniczych, węże gaśni-
cze, węże z materiałów tekstylnych, substancje do izolacji 
przeciw wilgoci w budynkach, arkusze z wiskozy nie do pa-
kowania, arkusze z wiskozy nie do zawijania [pakowania], tka-
niny z włókien szklanych do izolacji, włókno szklane do izola-
cji, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz 
rozprężnych, materiały do wypychania z gumy lub z two-
rzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub two-
rzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne, zawory klapowe gu-
mowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, 
niemetalowe zbrojenia do rur, zderzaki amortyzujące gumo-
we, druty do zgrzewania z tworzyw sztucznych, niemetalo-
we złączki rur , 19 altany jako konstrukcje niemetalowe, asfalt, 
nawierzchnie asfaltowe, zaprawa azbestowa, cement azbe-
stowy, balustrady, baraki, baseny kąpielowe [konstrukcje nie-
metalowe], belki policzkowe / wangi [części schodów] nie-
metalowe, beton, niemetalowe szalunki do betonu, 
betonowe elementy budowlane, szkło bez odpryskowe, bi-
tumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budow-
nictwa, bitumy, boazeria niemetalowa, boazerie, bramy nie-
metalowe, bruki odblaskowe, tektura budowlana 
[asfaltowana], drewno budowlane, niemetalowe konstrukcje 
budowlane, niemetalowe płyty budowlane, szkło budowla-
ne, niemetalowe materiały budowlane, kamień budowlany, 
niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, 
niemetalowe budynki przenośne, glina ceglarska, cegły, ce-
ment, płyty cementowe, cementowe powłoki ognioodpor-
ne, chlewy, niemetalowe przewody ciśnieniowe, krokwie 
dachowe, łupki dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe, 
dachówki holenderskie [esówki, holenderki], dachówki nie-
metalowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, de-
ski [drewno budowlane], niemetalowe rury drenażowe, 
drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno 
budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wy-
twarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na pro-
file, drewno obrobione, drewno użytkowe, arkusze i pasy 
z tworzyw sztucznych do znakowania drogi, materiały 
do budowy i pokryć drogi, materiały do pokryć nawierzchni 
drogi, materiały wiążące do naprawy drogi, odblaskowe na-
wierzchnie drogowe, niemetalowe bloki drogowe, niemeta-
lowe płyty drogowe, drzwi niemetalowe, niemetalowe fu-
tryny drzwiowe, niemetalowe ościeżnice drzwiowe, 
niemetalowe płyty drzwiowe, dźwigary niemetalowe, nie-

metalowe wykończeniowe elementy budowlane, figurki 
[posążki] z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budow-
nictwa, drewno na fornir, forniry, geotekstylia, gips, glina, gli-
na ceglarska, granit, granulat szklany do znakowania dróg, 
niemetalowe profile do gzymsów, gzymsy niemetalowe, 
drzwi niemetalowe harmonijkowe, szkło izolacyjne [budow-
nictwo], materiały wiążące do produkcji kamieni, kamienie 
żaroodporne, kamień, kamień żużlowy, rury kamionkowe, 
kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi 
drzewnej, drewno na klepkę bednarską, kruszywo klinkiero-
we, obudowy kominkowe, kominki, niemetalowe deflektory 
kominowe, niemetalowe nasady kominowe, niemetalowe 
przedłużacze kominowe, niemetalowe trzony kominowe, 
kominy niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, korek [sprasowany], kostka brukowa drew-
niana, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, kreda 
[surowiec], kryształ górski, krzemionka, ksylolit, niemetalowe 
kształtki rurowe rozgałęzieniowe, kształtowniki niemetalo-
we, kwarc jako kwarc syntetyczny, legary kolejowe niemeta-
lowe, listwy niemetalowe, murowane skrzynki na listy, łupek 
twardy, dachówka łupkowa, proszek łupkowy, cement ma-
gnezjowy, malarskie komory natryskowe niemetalowe, mar-
giel wapienny, marmur, maszty [słupy] niemetalowe, nieme-
talowe maszty dla linii elektroenergetycznych, niemetalowe 
materiały budowlane, niemetalowe moskitiery, mozaiki dla 
budownictwa, nadproża niemetalowe, nawierzchnie odbla-
skowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe oblicówki dla 
budownictwa, drogowe niemetalowe bariery ochronne, nie-
metalowe formy odlewnicze, niemetalowe słupy ogłosze-
niowe, glina ogniotrwała, ogniotrwałe materiały budowlane, 
niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ogrodzenia 
żeberkowane niemetalowe, niemetalowe ramy okienne, 
szkło okienne dla budownictwa, szkło okienne, z wyjątkiem 
stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładzi-
ny drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
okna niemetalowe, niemetalowe okrycia dla budownictwa, 
oliwin dla budownictwa, pak, cement do budowy paleniska, 
palisady niemetalowe, papa, parkiety, płytki parkietowe, nie-
metalowe urządzenia do parkowania rowerów, piasek, z wy-
jątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, 
cement do budowy pieca hutniczego, niemetalowe płoty, 
parkany, niemetalowe płytki dla budownictwa, niemetalowe 
płytki podłogowe, niemetalowe płyty budowlane, drogowe 
płyty odblaskowe, płyty niemetalowe, podkłady niemetalo-
we, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, podłogowe 
płyty parkietowe, podpory niemetalowe, podpory niemeta-
lowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, niemetalowe po-
krycia dla budownictwa, powłoki [materiały budowlane], 
niemetalowe profile dla budownictwa, wanienki dla ptaków 
[konstrukcje niemetalowe], ptaszarnie niemetalowe [kon-
strukcje], niemetalowe rury spustowe, rury sztywne, nieme-
talowe [budownictwo], niemetalowe rury wodociągowe, 
rusztowania niemetalowe, rynny niemetalowe, schodnie 
niemetalowe, niemetalowe schody jako stopnie, schody nie-
metalowe, silosy niemetalowe, sklejka, niemetalowe okna 
skrzynkowe, słupy cementowe, niemetalowe słupy dla linii 
elektroenergetycznych, słupy niemetalowe, smoła, smoła 
powęglowa, smołowane taśmy dla budownictwa, stajnie, 
niemetalowe belki stropowe, sufity niemetalowe, tablice sy-
gnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, 
szalówki [ciesielstwo], niemetalowe szalunki do betonu, kru-
szywo szamotowe żaroodporne, granulat szklany do znako-
wania dróg, niemetalowe ramy dla szklarnie, niemetalowe 
szklarnie przenośne, szkło alabastrowe, szkło walcowane 
[okienne] dla budownictwa, szkło witrażowe, sztuczny ka-
mień, szyny winylowe [materiały budowlane], niemetalowe 
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ścianki palowe, niemetalowe ścianki szczelne, niemetalowe 
pokrycia ścienne, niemetalowe płytki ścienne dla budownic-
twa, niemetalowe okładziny ścienne dla budownictwa, tarci-
ca, tektura budowlana, terakota, tłuczeń, trzcina [materiał 
budowlany], tuf wapienny, tynk, margiel wapienny, wapień, 
wapno, materiały wiążące do produkcji brykietów, niemeta-
lowe pokrywy do włazów, niemetalowe i nie z tworzyw 
sztucznych zawory wodociągowe, wolnostojące niemetalo-
we konstrukcje chroniące przed słońcem, niemetalowe wy-
kładziny dla budownictwa, wykończeniowe, niemetalowe 
elementy dachów, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, 
zaprawy budowlane, zawory przewodów drenażowych, nie-
metalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, 
niemetalowe zbrojenia dla budownictwa, znaki drogowe 
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki niemeta-
lowe, nieświecące, niemechaniczne, żaluzje [zewnętrzne] 
niemetalowe i nietekstylne, żaluzje niemetalowe, żużel [ma-
teriał budowlany], kamień żużlowy, żwir, żwir gruboziarnisty, 
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, ad-
ministrowanie programami dla osób często podróżujących 
drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informa-
cji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospo-
darczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, 
badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama poczto-
wa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepo-
wych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, prognozy ekono-
miczne, fakturowanie, fotokopiowanie, informacje i porady 
handlowe udzielane konsumentom [punkty informacji kon-
sumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, indek-
sowanie stron internetowych w celach handlowych lub re-
klamowych, informacja o działalności gospodarczej, 
kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, maszynopi-
sanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opraco-
wywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron 
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach pro-
mocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie doku-
mentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
dukcja programów typu telezakupy, produkcja programów 
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów rekla-
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatko-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komu-
nikatów pisemnych i danych, reklama, reklama koresponden-
cyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekla-

my radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, roz-
powszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wy-
ciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, steno-
grafia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, usługi agencji importowo - eksportowych, usługi au-
kcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności bizne-
sowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla spor-
towców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi 
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób 
trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania 
o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi 
sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usłu-
gi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produk-
tów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi 
w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbor-
dów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego 
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów 
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposa-
żenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, 
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach han-
dlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imie-
niu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej 
dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządza-
nie w zakresie zamówień handlowych.

(210) 471320 (220) 2017 05 07
(731) DĄBROWSKI PIOTR DOMBUD RP, Golub-Dobrzyń
(540) GoodMajster.pl
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(531) 02.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 utrwalacze do akwareli, alizaryna jako barw-
nik, farby do aluminium, taśmy antykorozyjne, asafetyda 
[gumożywice], lakier do asfaltu, auramina [barwniki], farby 
bakteriobójcze, drewno do barwienia, barwniki, barwniki 
anilinowe, barwniki do likierów, bejce, bejce do drewna, 
bezwodnik tytanu [pigment], biel cynkowa [pigment], 
biele [barwniki lub farby], biel ołowiana, lakier bitumiczny, 
farby stosowane w ceramice, biel cynkowa [pigment], 
barwniki do drewna, oleje do konserwacji drewna, prepa-
raty do konserwacji drewna, drewno barwiące, ekstrakt 
z drewna farbiarskiego, emalie [lakiery], emalie do malo-
wania, emulsje srebrne [pigmenty], platyna lśniąca jako 
farba [stosowana w ceramice], farbki [barwniki lub farby], 
rozcieńczalniki do farb, spoiwa do farb, farby, farby bakte-
riobójcze, farby gruntowe do drewna [bejce], farby ognio-
odporne, farby podkładowe, farby przeciw zanieczyszcze-
niom, farby wodne klejowe lub kazeinowe, folie metaliczne 
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, folie srebra 
[arkusze], fustina [barwnik], indygo [barwnik], kalafonia, 
karbonyl do konserwacji drewna, koloranty, kopal, kreozot 
do ochrony drewna, powłoki do krycia smołą [farby], lakier 
kopalowy, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, lakiery 
do powlekania brązem, mastyks [żywica naturalna], pre-
paraty zapobiegające matowieniu metali, metale w prosz-
ku dla malarzy dekoratorów, drukarzy i artystów, folie me-
talowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 
minia, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzew-
ne, ołowiana czerwień [minia], ołowiana pomarańcz [glej-
ta], pasta srebrna, pigmenty, platyna lśniąca [farba stoso-
wana w ceramice], platyna lśniąca [stosowana w ceramice], 
powłoki [farby], powłoki do krycia dachów [farby], prepa-
raty zabezpieczające do metali, metal w proszku dla mala-
rzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, proszek brązowy 
[mieszanina proszku miedzianego i proszku cynowego], 
proszek glinu do malowania, proszki do srebrzenia, smary 
przeciwrdzewne, preparaty zabezpieczające przed rdzą, 
sadza [barwnik], sadza [pigment], sadza piecowa [barw-
nik], sandarak, spoiwa do farb, błyszczące srebro [farba 
stosowana w ceramice], emulsje srebrne, folie srebrne [ar-
kusze], srebro błyszczące [ceramika], sumak do lakierów, 
sykatywy [środki wysuszające] do farb, szafran [barwnik], 
szelak [gumilaki], szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, 
taśmy antykorozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], 
tlenek kobaltu [barwnik], bezwodnik tytanu [pigment], 
utrwalacze [lakiery], zagęszczacze do barwników, zagęsz-
czacze do farb, żywice naturalne w stanie surowym, 
17 akrylowe żywice [półprodukty], izolatory do przewo-
dów elektrycznych, farby izolacyjne, materiały filtracyjne 
[półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucz-
nych], przyciemniające folie do okien [zabarwione], folie 
metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych do sto-
sowania w rolnictwie, folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, substancje do izolacji przeciwwilgocio-
wej budynków, folie izolacyjne, farby izolacyjne, oleje izo-
lacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izo-
lacyjne, zaprawy izolacyjne, izolacyjne materiały 
ognioodporne, filc izolacyjny, papier izolacyjny, lakier izo-
lacyjny, izolatory, izolatory do kabli, kauczuk ciekły [depo-
limeryzowany], kauczuk syntetyczny, kit, porycia z kory 
jako izolacja akustyczna, korki gumowe, materiały przeciw 
stratom ciepła w kotłach, azbestowe kurtyny bezpieczeń-
stwa, lateks [guma], liny gumowe, mika, surowiec lub pół-
produkt, wełna mineralna [izolator], niemetalowe osłony 
do rur, ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, pod-
kładki z gumy lub fibry, węże do podlewania, uszczelki 

do połączeń, związki chemiczne do uszczelniania przecie-
ków, przewody giętkie niemetalowe, przędza elastyczna 
nie do celów włókienniczych, opaski przylepne 
nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, 
taśmy przylepne nie do użytku biurowego, medycznego 
czy domowego, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, 
zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalo-
wych, taśmy samoprzylepne nie do użytku biurowego, 
medycznego czy domowego, niemetalowa armatura 
do przewodów sprężonego powietrza, surowa lub pół-
przetworzona guma, żywice syntetyczne [półprodukty], 
wata szklana do izolacji, włókno szklane do izolacji, sztucz-
ne żywice [półprodukty], tkaniny z włókna szklanego 
do izolacji, oleje izolacyjne do transformatorów, włókna 
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, tworzywa 
sztuczne półprzetworzone, uszczelki, materiały uszczel-
niające, substancje uszczelniające do połączeń, taśmy 
uszczelniające do drzwi i okien, pierścienie uszczelniające, 
materiały na uszczelnienia okien i drzwi, wełna żużlowa 
[izolator], włókna węglowe nie do celów włókienniczych, 
węże gaśnicze, węże z materiałów tekstylnych, substancje 
do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, arkusze z wisko-
zy nie do pakowania, arkusze z wiskozy nie do zawijania 
[pakowania], tkaniny z włókien szklanych do izolacji, włók-
no szklane do izolacji, pierścienie wodoszczelne, wypeł-
nienia do złącz rozprężnych, materiały do wypychania 
z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające 
z gumy lub tworzyw sztucznych, zaprawy izolacyjne, za-
wory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego 
lub z fibry, niemetalowe zbrojenia do rur, zderzaki amorty-
zujące gumowe, druty do zgrzewania z tworzyw sztucz-
nych, niemetalowe złączki rur, 19 altany jako konstrukcje 
niemetalowe, asfalt, nawierzchnie asfaltowe, zaprawa 
azbestowa, cement azbestowy, balustrady, baraki, baseny 
kąpielowe [konstrukcje niemetalowe], belki policzkowe / 
wangi [części schodów] niemetalowe, beton, niemetalo-
we szalunki do betonu, betonowe elementy budowlane, 
szkło bez odpryskowe, bitumiczne powłoki dachowe, bi-
tumiczne wyroby dla budownictwa, bitumy, boazeria nie-
metalowa, boazerie, bramy niemetalowe, bruki odblasko-
we, tektura budowlana [asfaltowana], drewno budowlane, 
niemetalowe konstrukcje budowlane, niemetalowe płyty 
budowlane, szkło budowlane, niemetalowe materiały bu-
dowlane, kamień budowlany, niemetalowe elementy kon-
strukcyjne dla budownictwa, niemetalowe budynki prze-
nośne, glina ceglarska, cegły, cement, płyty cementowe, 
cementowe powłoki ognioodporne, chlewy, niemetalo-
we przewody ciśnieniowe, krokwie dachowe, łupki dacho-
we, niemetalowe pokrycia dachowe, dachówki holender-
skie [esówki, holenderki], dachówki niemetalowe, 
niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, deski [drew-
no budowlane], niemetalowe rury drenażowe, drewniane 
forniry, drewniane półfabrykaty tarte, drewno budowlane, 
drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania 
przedmiotów użytku domowego, drewno na profile, 
drewno obrobione, drewno użytkowe, arkusze i pasy 
z tworzyw sztucznych do znakowania drogi, materiały 
do budowy i pokryć drogi, materiały do pokryć nawierzch-
ni drogi, materiały wiążące do naprawy drogi, odblaskowe 
nawierzchnie drogowe, niemetalowe bloki drogowe, nie-
metalowe płyty drogowe, drzwi niemetalowe, niemetalo-
we futryny drzwiowe, niemetalowe ościeżnice drzwiowe, 
niemetalowe płyty drzwiowe, dźwigary niemetalowe, 
niemetalowe wykończeniowe elementy budowlane, fi-
gurki [posążki] z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla 
budownictwa, drewno na fornir, forniry, geotekstylia, gips, 
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glina, glina ceglarska, granit, granulat szklany do znakowa-
nia dróg, niemetalowe profile do gzymsów, gzymsy nie-
metalowe, drzwi niemetalowe harmonijkowe, szkło izola-
cyjne [budownictwo], materiały wiążące do produkcji 
kamieni, kamienie żaroodporne, kamień, kamień żużlowy, 
rury kamionkowe, kanały [dukty] niemetalowe dla instala-
cji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, 
karton z miazgi drzewnej, drewno na klepkę bednarską, 
kruszywo klinkierowe, obudowy kominkowe, kominki, 
niemetalowe deflektory kominowe, niemetalowe nasady 
kominowe, niemetalowe przedłużacze kominowe, nieme-
talowe trzony kominowe, kominy niemetalowe, niemeta-
lowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, korek 
[sprasowany], kostka brukowa drewniana, kratownice nie-
metalowe, kraty niemetalowe, kreda [surowiec], kryształ 
górski, krzemionka, ksylolit, niemetalowe kształtki rurowe 
rozgałęzieniowe, kształtowniki niemetalowe, kwarc jako 
kwarc syntetyczny, legary kolejowe niemetalowe, listwy 
niemetalowe, murowane skrzynki na listy, łupek twardy, 
dachówka łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjo-
wy, malarskie komory natryskowe niemetalowe, margiel 
wapienny, marmur, maszty [słupy] niemetalowe, niemeta-
lowe maszty dla linii elektroenergetycznych, niemetalowe 
materiały budowlane, niemetalowe moskitiery, mozaiki 
dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nawierzchnie 
odblaskowe, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe obli-
cówki dla budownictwa, drogowe niemetalowe bariery 
ochronne, niemetalowe formy odlewnicze, niemetalowe 
słupy ogłoszeniowe, glina ogniotrwała, ogniotrwałe ma-
teriały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki ce-
mentowe, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, nieme-
talowe ramy okienne, szkło okienne dla budownictwa, 
szkło okienne, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, 
okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okładziny 
niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, nie-
metalowe okrycia dla budownictwa, oliwin dla budow-
nictwa, pak, cement do budowy paleniska, palisady nie-
metalowe, papa, parkiety, płytki parkietowe, niemetalowe 
urządzenia do parkowania rowerów, piasek, z wyjątkiem 
piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, ce-
ment do budowy pieca hutniczego, niemetalowe płoty, 
parkany, niemetalowe płytki dla budownictwa, niemeta-
lowe płytki podłogowe, niemetalowe płyty budowlane, 
drogowe płyty odblaskowe, płyty niemetalowe, podkłady 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, 
podłogowe płyty parkietowe, podpory niemetalowe, 
podpory niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektrycz-
ne, niemetalowe pokrycia dla budownictwa, powłoki 
[materiały budowlane], niemetalowe profile dla budow-
nictwa, wanienki dla ptaków [konstrukcje niemetalowe], 
ptaszarnie niemetalowe [konstrukcje], niemetalowe rury 
spustowe, rury sztywne, niemetalowe [budownictwo], 
niemetalowe rury wodociągowe, rusztowania niemetalo-
we, rynny niemetalowe, schodnie niemetalowe, niemeta-
lowe schody jako stopnie, schody niemetalowe, silosy 
niemetalowe, sklejka, niemetalowe okna skrzynkowe, słu-
py cementowe, niemetalowe słupy dla linii elektroenerge-
tycznych, słupy niemetalowe, smoła, smoła powęglowa, 
smołowane taśmy dla budownictwa, stajnie, niemetalo-
we belki stropowe, sufity niemetalowe, tablice sygnaliza-
cyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, sza-
lówki [ciesielstwo], niemetalowe szalunki do betonu, 
kruszywo szamotowe żaroodporne, granulat szklany 
do znakowania dróg, niemetalowe ramy dla szklarnie, nie-
metalowe szklarnie przenośne, szkło alabastrowe, szkło 
walcowane [okienne] dla budownictwa, szkło witrażowe, 
sztuczny kamień, szyny winylowe [materiały budowlane], 

niemetalowe ścianki palowe, niemetalowe ścianki szczel-
ne, niemetalowe pokrycia ścienne, niemetalowe płytki 
ścienne dla budownictwa, niemetalowe okładziny ścien-
ne dla budownictwa, tarcica, tektura budowlana, terakota, 
tłuczeń, trzcina [materiał budowlany], tuf wapienny, tynk, 
margiel wapienny, wapień, wapno, materiały wiążące 
do produkcji brykietów, niemetalowe pokrywy do wła-
zów, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych zawory wo-
dociągowe, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chro-
niące przed słońcem, niemetalowe wykładziny dla 
budownictwa, wykończeniowe, niemetalowe elementy 
dachów, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, zapra-
wy budowlane, zawory przewodów drenażowych, nieme-
talowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki murowane, 
niemetalowe zbrojenia dla budownictwa, znaki drogowe 
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki nieme-
talowe, nieświecące, niemechaniczne, żaluzje [zewnętrz-
ne] niemetalowe i nietekstylne, żaluzje niemetalowe, żu-
żel [materiał budowlany], kamień żużlowy, żwir, żwir 
gruboziarnisty, 35 administrowanie programami lojalno-
ści konsumenta, administrowanie programami dla osób 
często podróżujących drogą powietrzną, agencje infor-
macji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzy-
mywanie danych w komputerowych bazach danych, ak-
tualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy 
kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania bizne-
sowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, ba-
dania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w za-
kresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura 
pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i biznesowych, prognozy 
ekonomiczne, fakturowanie, fotokopiowanie, informacje 
i porady handlowe udzielane konsumentom [punkty in-
formacji konsumenckiej], impresariat w działalności arty-
stycznej, indeksowanie stron internetowych w celach 
handlowych lub reklamowych, informacja o działalności 
gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządza-
nie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, 
obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie 
CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla 
osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, or-
ganizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scena-
riuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie 
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamo-
wych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja 
programów związanych z telezakupami, projektowanie 
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przy-
gotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tek-
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stów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama 
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy ra-
diowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpo-
wszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji 
do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie 
wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, 
stenografia, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla 
nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja 
wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamo-
wych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie 
dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów rekla-
mowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usłu-
gi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przed-
siębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośred-
nictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie naby-
wania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, 
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi prze-
glądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usłu-
gi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie po-
równywania cen, usługi związane z przenoszeniem przed-
siębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automa-
tycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wy-
pożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlo-
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie progra-
mami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracują-
cych jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych.

(210) 471643 (220) 2017 05 15
(731) MOKATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) fITMANIA
(510), (511) 5 dietetyczne środki spożywcze i substancje 
dietetyczne do spożycia przez ludzi i zwierzęta, suplementy 
diety do spożycia przez ludzi i zwierzęta, herbata lecznicza 
z ziół, zioła lecznicze, preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, 29 napoje mlecz-
ne, desery mleczne z dodatkiem kawy i czekolady, napo-
je mleczne z kawą, chrupki owocowe, chipsy owocowe, 

galaretki jadalne, składniki do sporządzania zup, 30 kawa 
i ekstrakty kawy, namiastki kawy, czekolada, kakao, kawa 
cappuccino, herbata, herbata owocowa, herbata mrożona, 
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy, napary inne 
niż do celów leczniczych, płatki zbożowe śniadaniowe, płat-
ki owsiane, muesli, mieszanki płatków zbóż i bakalii, ciasta, 
ciastka, wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 471806 (220) 2017 05 17
 (310) 016058406 (320) 2016 11 17 (330) EM
(731) Getzner Textil Aktiengesellschaft, Bludenz, AT
(540) KNEITZ Premium Austrian fabrics.

(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.11, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 24 tekstylia i ich zamienniki, wyroby włókienni-
cze nie ujęte w innych klasach, tkaniny, tkaniny bawełniane, 
zamienniki tekstyliów, tkaniny syntetyczne, tkaniny i wyroby 
tekstylne na bieliznę pościelową, i koce, tkaniny tekstylne 
do produkcji odzieży wykonane z bawełny, tkaniny miesza-
nej, włókien naturalnych, syntetycznych i/lub sztucznych, 
tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, w szczególności 
odzieży roboczej, adamaszek, bielizna pościelowa z białego 
i/lub kolorowego adamaszku, materiały do produkcji po-
krowców na fotele samochodowe, tekstylia syntetycznych 
nici, tekstylia z syntetycznej przędzy, tkaniny mieszane 
z przędzy elastycznej, tekstylia z syntetycznych nici, tkaniny 
wzmacniane tworzywami sztucznymi, tkaniny do wytwarza-
nia nakryć basenów, tkaniny do mebli, tkaniny z włókien syn-
tetycznych, tkaniny z podniesionym włosem, tkaniny powle-
kane, tkaniny gumowane, gumowane tkaniny tekstylne, 
tkaniny [kupony], tkaniny do firan, tkaniny zasłonowe, teksty-
lia do dekoracji wnętrz [tkaniny], materiały z wyczeskami, tka-
niny kuloodporne, tkaniny oddychające, tkaniny hydrofobo-
we, tekstylne tkaniny nieprzemakalne, tekstylne tkaniny 
nieprzemakalne, materiały tkane o gęstym splocie, dzianiny, 
metki tekstylne, tkaniny, metki materiałowe do naprasowa-
nia, tkaniny z syntetycznych włókien, materiały tekstylne 
w belach do urządzenia wnętrz [tkaniny], tkaniny z włókien 
chemicznych, materiały tkane na sofy, tkaniny ścienne, tkani-
na stosowana w urządzeniach ortopedycznych, szeroko tka-
ne materią przemysłowe, materiały na garnitury [tkaniny], 
tkaniny do firan [zasłon], gumowane tkaniny tekstylne, mate-
riały tkane do foteli, materiały tkane do poduszek, tkaniny 
z przędzy z regenerowanego włókna, znaczniki [metki] z tka-
niny do materiałów tekstylnych, wzorzyste tkaniny do użyt-
ku w haftowaniu, tkaniny w rolkach, tkaniny zawierające mo-
tywy do wyhaftowania, tkaniny do użytku jako podszewki 
do odzieży, tkaniny do użytku w produkcji pieluchomajtek 
dla dorosłych, materiał pokryty gumą lub tworzywami 
sztucznymi, tkaniny do użytku w produkcji zewnętrznych 
pokryć na krzesła, tkaniny do użytku w produkcji pieluszek, 
tkaniny do użytku w szyciu dżerseju, tkaniny do produkcji 
mebli ogrodowych, materiały tekstylne tkane do produkcji 
artykułów odzieżowych, tkaniny z włókien syntetycznych 
[inne niż izolacyjne], tkaniny z włókien sztucznych [inne niż 
izolacyjne], tkaniny powlekane do zastosowania w produkcji 
artykułów bagażowych, tkaniny z przędzy gumowanej, tka-
niny do produkcji przedmiotów wyposażenia wnętrz, tkani-
ny do użytku w produkcji żagli statków, metki z tkanin przy-
czepiane do odzieży, metki tekstylne do doczepiania 
do bielizny, materiały do produkcji odzieży, siatki na muchy 
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wykonane z tworzyw sztucznych, tekstylia nieprzepuszcza-
jące wody, ale przepuszczające wilgoć, materiały na tkaniny 
stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych, tkaniny do użyt-
ku w produkcji toreb, tkaniny do użytku w produkcji parasoli, 
tkaniny nieprzemakalne do użytku w produkcji kapeluszy, 
tkaniny z włókien syntetycznych [inne niż izolacyjne], tkaniny 
nieprzemakalne do użytku w produkcji rękawic, tkaniny tek-
stylne do produkcji odzieży, tkaniny tekstylne do produkcji 
odzieży, tkaniny z nieorganicznych włókien, inne niż izolacyj-
ne, tkaniny nieprzemakalne do użytku w produkcji spodni, 
japoński materiał do zawijania używany do ceremonii [fuku-
sa], japoński materiał do zawijania i pakowania [furoshiki], 
tkaniny z poliestru, inne niż izolacyjne, tkaniny z przędzy gu-
mowanej do celów włókienniczych, tkaniny do wytwarzania 
plandek, tkaniny tekstylne w kuponach wykonane z miesza-
nek włókien, tkaniny z włókna szklanego do celów włókien-
niczych, materiały tkane z włókien ceramicznych inne niż 
izolacyjne, tkaniny z włókien naturalnych inne niż izolacyjne, 
tkaniny z wykończeniem ognioodpornym, tkaniny z akrylu 
inne niż izolacyjne, tkaniny powlekane do zastosowania 
w produkcji odzieży przeciwdeszczowej, tkaniny powlekane 
do zastosowania w produkcji towarów skórzanych, materiały 
tkane do użytku w produkcji odzieży używanej w czystych 
pomieszczeniach typu clean room, materiały tekstylne tkane 
o właściwościach chroniących przed promieniami elektro-
magnetycznymi, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tka-
niny tekstylne do produkcji sztuk odzieży, tkaniny tekstylne 
w kuponach do użytku w produkcji, tkaniny w postaci firan 
wykonanych z materiałów tekstylnych, tkaniny z chemicznie 
wyprodukowanych włókien, inne niż izolacyjne, tkaniny 
z włókien organicznych inne niż izolacyjne, tkaniny nieprze-
makalne do użytku w produkcji kurtek, 25 odzież, tkane lub 
dziane elementy odzieży, wyroby dziane, lub szydełkowane 
[odzież], 35 usługi handlu detalicznego, pośrednictwa han-
dlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ra-
mach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie 
sprzedaży takich towarów jak: przędza i nici dla włókiennictwa 
i przemysłu, nici elastyczne, przędza i nici, nici dla zastoso-
wań włókienniczych, nici dla włókiennictwa, skręcana ko-
nopna przędza i nici, skręcana bawełniana przędza i nici, 
skręcana przędza i nici, skręcana jedwabna przędza i nici, 
skręcana wełniana przędza i nici, nici wykonane z przędzy 
bawełnianej, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa han-
dlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ra-
mach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakre-
sie sprzedaży takich towarów jak: nitki i przędze wyczeskowe, 
przędza i nici żaroodporne, szpule z nićmi, przędza zgrzebna 
z włókna naturalnego dla włókiennictwa, nici zgrzebne 
z wełny dla włókiennictwa, przędza i nici dla włókiennictwa, 
przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici elastyczne dla 
włókiennictwa, przędza i nici z włókna syntetycznego, usługi 
handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu 
hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elek-
tronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich 
towarów jak: przędza i nici jedwabne, przędza i nici dla włó-
kiennictwa, przędza i nici wełniane, przędza i nici lniane, 
przędza i nici konopne, nici gumowane do celów włókienni-
czych, mieszana skręcona przędza i nici, pozłacane nici dla 
włókiennictwa, przędza i nici na bazie mieszanych włókien 
chemicznych, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa 
handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, 
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w za-
kresie sprzedaży takich towarów jak: przędza i nici z włókna 
regenerowanego [dla włókiennictwa], przędza i nici na bazie 
włókien nieorganicznych, przędza i nici na bazie mieszanek 
bawełny, elastyczne paski ze sztucznych nici do celów tek-
stylnych, przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici 

z włókna chemicznego dla włókiennictwa, usługi handlu de-
talicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, 
również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego 
oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów 
jak: zgrzebne nici lniane dla włókiennictwa, przędza, przędza 
syntetyczna, przędza skręcona, przędza elastyczna, przędze, 
przędza naturalna, pasmanteria [nici], nici dziewiarskie, nici 
z jedwabiu, przędza i nici, nici do tkania, przędza z dzikiego 
jedwabiu, przędza z odpadów bawełnianych, przędza 
do użytku domowego, usługi handlu detalicznego, pośred-
nictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez In-
ternet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-li-
ne, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza i nici 
z włókien rami, przędza dla włókiennictwa, przędza baweł-
niana, przędza do zastosowań tekstylnych, przędza dziewiar-
ska, przędza i nici z włókna szklanego [dla włókiennictwa], 
przędza i nici jedwabne, przędza i nici dla włókiennictwa, 
przędza i nici wełniane, przędza i nici lniane, przędza i nici 
konopne, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlo-
wego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach 
handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie 
sprzedaży takich towarów jak: mieszana skręcona przędza 
i nici, przędza z przetwarzanego poliestru, szpule z przędzą, 
przędza z czesanych włókien naturalnych, przędza elastycz-
na dla włókiennictwa, przędza i włókna półsyntetyczne, 
skręcona przędza i nici, nici z włókien szklanych dla włókien-
nictwa, mieszane nitki i przędze wyczeskowe, przędza i nici 
żaroodporne, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa 
handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, 
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w za-
kresie sprzedaży takich towarów jak: zgrzebne nici wełniane 
do celów włókienniczych, przędza i nici na bazie włókien 
nieorganicznych, przędza i nici na bazie mieszanek bawełny, 
nico do sprzedaży w postaci zestawów, przędza i nici dla 
włókiennictwa, przędza i nici z włókna chemicznego dla 
włókiennictwa, przędza zgrzebna z włókna naturalnego dla 
włókiennictwa, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa 
handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, 
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w za-
kresie sprzedaży takich towarów jak: zgrzebne nici konopne 
dla włókiennictwa, przędza i nici dla włókiennictwa, przędza 
i nici do zastosowań włókienniczych, elastyczna przędza 
i nici dla włókiennictwa, przędza i nici z odtłuszczonych od-
padów, powlekana gumowa przędza i nici [dla włókiennic-
twa], przędza wykonana z politetrafluoroetylenu dla włó-
kiennictwa, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa 
handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, 
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w za-
kresie sprzedaży takich towarów jak: przędza wykonana 
z włókna węglowego do celów włókienniczych, przędza nie-
metalowa do celów włókienniczych, nici i przędza z włókna 
syntetycznego, przędza i nici na bazie mieszanych włókien 
chemicznych, przędza i nici z włókna regenerowanego 
[do celów włókienniczych], przędza z włókien syntetycznych 
lub mieszanych do celów włókienniczych, usługi handlu de-
talicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, 
również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego 
oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów 
jak: tekstylia i ich zamienniki, wyroby włókiennicze nie ujęte 
w innych klasach, tkaniny, tkaniny bawełniane, substytuty 
tkanin, tkaniny syntetyczne, tkaniny i wyroby włókiennicze 
na bieliznę pościelową, i koce, tkaniny tekstylne do produkcji 
odzieży wykonane z bawełny, tkaniny mieszanej, włókien na-
turalnych, syntetycznych i/lub sztucznych, tkaniny tekstylne 
do produkcji odzieży, w szczególności odzieży roboczej, 
usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, 
handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu 
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elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży 
takich towarów jak: adamaszek, bielizna pościelowa z białe-
go i/lub kolorowego adamaszku, materiały do produkcji po-
krowców na fotele samochodowe, materiały tekstylne z nici 
syntetycznych, materiały tekstylne z włókien syntetycznych, 
tkaniny mieszane z przędzy elastycznej, materiały tekstylne 
z nici syntetycznych, materiały wzmacniane tworzywem 
sztucznym, materiały na przykrycia basenowe, usługi handlu 
detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowe-
go, również przez Internet, w ramach handlu elektroniczne-
go oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów 
jak: materiały na meble, tkaniny z włókien syntetycznych, 
tkanina z podniesionym włosem, tkaniny powlekane, tkaniny 
gumowane, tkaniny gumowane, tkaniny [kupony], materiały 
na firany [tkaniny], materiały na zasłony [tkaniny], tkaniny 
do dekoracji wnętrz, tkaniny flokowane, tkaniny kuloodpor-
ne, tkaniny oddychające, tkaniny hydrofobowe, tkaniny wo-
doszczelne, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa han-
dlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, 
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w za-
kresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny o gęstym splo-
cie, dzianiny, etykiety z materiału, tkaniny, metki z materiału 
do wprasowania, tkaniny z syntetycznych włókien, produkty 
tekstylne [tkaniny] do celów wyposażenia wnętrz, tkaniny 
z włókien chemicznych, materiały tkane na sofy, tkaniny 
ścienne, tkaniny na urządzenia ortopedyczne, tkane materia-
ły techniczne o luźnym splocie, materiały na garnitury [tkani-
ny], usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, 
handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu 
elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży 
takich towarów jak: materiały na firany [zasłony], tkaniny po-
wlekane gumą, materiały tkane na fotele, materiały tkane 
na poduszki, tkaniny z przędzy z regenerowanego włókna, 
etykiety materiałowe do tkanin, tekstylia [tkaniny] z wzorami 
do ozdabiania haftem, materiały jako wyroby tekstylne 
w postaci bel, materiały z motywami do wyszywania, mate-
riały jako podszewki do odzieży, usługi handlu detalicznego, 
pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również 
przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz han-
dlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny 
do użytku w produkcji pieluchomajtek dla dorosłych, tkaniny 
powlekane gumą lub tworzywem sztucznym, materiały 
do produkcji obić krzeseł, materiały do produkcji pieluch, 
materiały do produkcji dżerseju, materiały do produkcji me-
bli ogrodowych, materiały tkane do produkcji odzieży, usługi 
handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu 
hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elek-
tronicznego oraz handlu o-line, w zakresie sprzedaży takich 
towarów jak: tkaniny z włókien syntetycznych [inne niż 
do celów izolacyjnych], tkaniny z włókien sztucznych [inne 
niż do celów izolacyjnych], tkaniny powlekane do zastoso-
wania w produkcji artykułów bagażowych, tkaniny z przędzy 
gumowanej, materiały do produkcji artykułów do dekoracji 
wnętrz, tkaniny do użytku w produkcji żagli statków, usługi 
handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu 
hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elek-
tronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich 
towarów jak: metki tekstylne do doczepiania do odzieży, 
metki tekstylne do doczepiania do bielizny, tkaniny do zasto-
sowania w produkcji odzieży, tkaniny na siatki na muchy wy-
konane z tworzyw sztucznych, tekstylia odporne na wodę, 
ale przepuszczające wilgoć, materiały do produkcji tkanin 
do pomieszczeń mieszkalnych, tkaniny do użytku w produk-
cji toreb, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlo-
wego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach 
handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie 
sprzedaży takich towarów jak: tkaniny do użytku w produkcji 

parasoli, tkaniny wodoodporne do zastosowania w produk-
cji kapeluszy, tkaniny z włókien syntetycznych [inne niż 
do celów izolacyjnych], tkaniny wodoodporne do zastoso-
wania w produkcji rękawic, tkaniny do użytku w produkcji 
odzieży, tkaniny do użytku w produkcji artykułów odzieżo-
wych, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowe-
go, handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach 
handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie 
sprzedaży takich towarów jak: materiały z włókien nieorga-
nicznych inne niż do celów izolacyjnych, tkaniny wodood-
porne do zastosowania w produkcji spodni, japoński materii 
do zawijania używany do ceremonii [fukusa], japoński mate-
riał do zawijania i pakowania [furoshiki], materiały z poliestru 
inne niż do celów izolacyjnych, tkaniny z przędzy gumowa-
nej dla włókiennictwa, usługi handlu detalicznego, pośred-
nictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez In-
ternet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu 
on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: materiały 
do produkcji plandek, materiały z włókien mieszanych jako 
kupony tkane, tkaniny z włókna szklanego dla włókiennic-
twa, tkaniny z włókien ceramicznych inne niż do celów izola-
cyjnych, tkaniny z włókna naturalnego inne niż do celów 
izolacyjnych, tkaniny z powłoką ognioodporną, tkaniny 
z włókien akrylowych inne niż do celów izolacyjnych, usługi 
handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu 
hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elek-
tronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich 
towarów jak: powlekane tkaniny do produkcji odzieży prze-
ciwdeszczowej, powlekane tkaniny do produkcji towarów 
skórzanych, materiały tkane do użytku w produkcji odzieży 
używanej w czystych pomieszczeniach typu clean room, 
tkane tekstylia [tkaniny] o właściwościach chroniących przed 
promieniami elektromagnetycznymi, tkaniny tekstylne 
do produkcji odzieży, usługi handlu detalicznego, pośrednic-
twa handlowego, handlu hurtowego, również przez Inter-
net, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, 
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny z materia-
łów tekstylnych do użytku w produkcji artykułów odzieżo-
wych, tkaniny jako kupony tekstylne do użycia w produkcji, 
tkaniny w postaci firan z materiałów tekstylnych, tkaniny 
z włókien wytworzonych chemicznie inne niż do celów izo-
lacyjnych, tkaniny z włókien organicznych inne niż do celów 
izolacyjnych, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa han-
dlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ra-
mach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakre-
sie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny wodoodporne 
do produkcji kurtek, odzieży, odzieży tkanej i dzianej, wyro-
bów dzianych [odzież].

(210) 471807 (220) 2017 05 17
 (310) 016058431 (320) 2016 11 17 (330) EM
(731) Getzner Textil Aktiengesellschaft, Bludenz, AT
(540) KNEITZ
(510), (511) 24 tekstylia i ich zamienniki, wyroby włókienni-
cze nie ujęte w innych klasach, tkaniny, tkaniny bawełniane, 
zamienniki tekstyliów, tkaniny syntetyczne, tkaniny i wyroby 
tekstylne na bieliznę pościelową, i koce, tkaniny tekstylne 
do produkcji odzieży wykonane z bawełny, tkaniny miesza-
nej, włókien naturalnych, syntetycznych i/lub sztucznych, 
tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, w szczególności 
odzieży roboczej, adamaszek, bielizna pościelowa z białego 
i/lub kolorowego adamaszku, materiały do produkcji po-
krowców na fotele samochodowe, tekstylia syntetycznych 
nici, tekstylia z syntetycznej przędzy, tkaniny mieszane 
z przędzy elastycznej, tekstylia z syntetycznych nici, tkaniny 
wzmacniane tworzywami sztucznymi, tkaniny do wytwarza-
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nia nakryć basenów, tkaniny do mebli, tkaniny z włókien syn-
tetycznych, tkaniny z podniesionym włosem, tkaniny powle-
kane, tkaniny gumowane, gumowane tkaniny tekstylne, 
tkaniny [kupony], tkaniny do firan, tkaniny zasłonowe, teksty-
lia do dekoracji wnętrz [tkaniny], materiały z wyczeskami, tka-
niny kuloodporne, tkaniny oddychające, tkaniny hydrofobo-
we, tekstylne tkaniny nieprzemakalne, tekstylne tkaniny 
nieprzemakalne, materiały tkane o gęstym splocie, dzianiny, 
metki tekstylne, tkaniny, metki materiałowe do naprasowa-
nia, tkaniny z syntetycznych włókien, materiały tekstylne 
w belach do urządzenia wnętrz [tkaniny], tkaniny z włókien 
chemicznych, materiały tkane na sofy, tkaniny ścienne, tkani-
na stosowana w urządzeniach ortopedycznych, szeroko tka-
ne materią przemysłowe, materiały na garnitury [tkaniny], 
tkaniny do firan [zasłon], gumowane tkaniny tekstylne, mate-
riały tkane do foteli, materiały tkane do poduszek, tkaniny 
z przędzy z regenerowanego włókna, znaczniki [metki] z tka-
niny do materiałów tekstylnych, wzorzyste tkaniny do użyt-
ku w haftowaniu, tkaniny w rolkach, tkaniny zawierające mo-
tywy do wyhaftowania, tkaniny do użytku jako podszewki 
do odzieży, tkaniny do użytku w produkcji pieluchomajtek 
dla dorosłych, materiał pokryty gumą lub tworzywami 
sztucznymi, tkaniny do użytku w produkcji zewnętrznych 
pokryć na krzesła, tkaniny do użytku w produkcji pieluszek, 
tkaniny do użytku w szyciu dżerseju, tkaniny do produkcji 
mebli ogrodowych, materiały tekstylne tkane do produkcji 
artykułów odzieżowych, tkaniny z włókien syntetycznych 
[inne niż izolacyjne], tkaniny z włókien sztucznych [inne niż 
izolacyjne], tkaniny powlekane do zastosowania w produkcji 
artykułów bagażowych, tkaniny z przędzy gumowanej, tka-
niny do produkcji przedmiotów wyposażenia wnętrz, tkani-
ny do użytku w produkcji żagli statków, metki z tkanin przy-
czepiane do odzieży, metki tekstylne do doczepiania 
do bielizny, materiały do produkcji odzieży, siatki na muchy 
wykonane z tworzyw sztucznych, tekstylia nieprzepuszcza-
jące wody, ale przepuszczające wilgoć, materiały na tkaniny 
stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych, tkaniny 
do użytku w produkcji toreb, tkaniny do użytku w produkcji 
parasoli, tkaniny nieprzemakalne do użytku w produkcji ka-
peluszy, tkaniny z włókien syntetycznych [inne niż izolacyj-
ne], tkaniny nieprzemakalne do użytku w produkcji rękawic, 
tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny tekstylne 
do produkcji odzieży, tkaniny z nieorganicznych włókien, 
inne niż izolacyjne, tkaniny nieprzemakalne do użytku w pro-
dukcji spodni, japoński materiał do zawijania używany do ce-
remonii [fukusa], japoński materiał do zawijania i pakowania 
[furoshiki], tkaniny z poliestru, inne niż izolacyjne, tkaniny 
z przędzy gumowanej do celów włókienniczych, tkaniny 
do wytwarzania plandek, tkaniny tekstylne w kuponach wy-
konane z mieszanek włókien, tkaniny z włókna szklanego 
do celów włókienniczych, materiały tkane z włókien cera-
micznych inne niż izolacyjne, tkaniny z włókien naturalnych 
inne niż izolacyjne, tkaniny z wykończeniem ognioodpor-
nym, tkaniny z akrylu inne niż izolacyjne, tkaniny powlekane 
do zastosowania w produkcji odzieży przeciwdeszczowej, 
tkaniny powlekane do zastosowania w produkcji towarów 
skórzanych, materiały tkane do użytku w produkcji odzieży 
używanej w czystych pomieszczeniach typu clean room, 
materiały tekstylne tkane o właściwościach chroniących 
przed promieniami elektromagnetycznymi, tkaniny tekstyl-
ne do produkcji odzieży, tkaniny tekstylne do produkcji sztuk 
odzieży, tkaniny tekstylne w kuponach do użytku w produk-
cji, tkaniny w postaci firan wykonanych z materiałów tekstyl-
nych, tkaniny z chemicznie wyprodukowanych włókien, inne 
niż izolacyjne, tkaniny z włókien organicznych inne niż izola-
cyjne, tkaniny nieprzemakalne do użytku w produkcji kurtek, 
25 odzież, tkane lub dziane elementy odzieży, wyroby dzia-

ne, lub szydełkowane [odzież], 35 usługi handlu detaliczne-
go, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również 
przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz han-
dlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza 
i nici dla włókiennictwa i przemysłu, nici elastyczne, przędza 
i nici, nici dla zastosowań włókienniczych, nici dla włókien-
nictwa, skręcana konopna przędza i nici, skręcana bawełnia-
na przędza i nici, skręcana przędza i nici, skręcana jedwabna 
przędza i nici, skręcana wełniana przędza i nici, nici wykona-
ne z przędzy bawełnianej, usługi handlu detalicznego, po-
średnictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez 
Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu  
on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: nitki i przę-
dze wyczeskowe, przędza i nici żaroodporne, szpule z nićmi, 
przędza zgrzebna z włókna naturalnego dla włókiennictwa, 
nici zgrzebne z wełny dla włókiennictwa, przędza i nici dla 
włókiennictwa, przędza i nici dla włókiennictwa, przędza 
i nici elastyczne dla włókiennictwa, przędza i nici z włókna 
syntetycznego, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa 
handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, 
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w za-
kresie sprzedaży takich towarów jak: przędza i nici jedwabne, 
przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici wełniane, 
przędza i nici lniane, przędza i nici konopne, nici gumowane 
do celów włókienniczych, mieszana skręcona przędza i nici, 
pozłacane nici dla włókiennictwa, przędza i nici na bazie 
mieszanych włókien chemicznych, usługi handlu detaliczne-
go, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również 
przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz han-
dlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza 
i nici z włókna regenerowanego [dla włókiennictwa], przę-
dza i nici na bazie włókien nieorganicznych, przędza i nici 
na bazie mieszanek bawełny, elastyczne paski ze sztucznych 
nici do celów tekstylnych, przędza i nici dla włókiennictwa, 
przędza i nici z włókna chemicznego dla włókiennictwa, 
usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, 
handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu 
elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży 
takich towarów jak: zgrzebne nici lniane dla włókiennictwa, 
przędza, przędza syntetyczna, przędza skręcona, przędza 
elastyczna, przędze, przędza naturalna, pasmanteria [nici], 
nici dziewiarskie, nici z jedwabiu, przędza i nici, nici do tkania, 
przędza z dzikiego jedwabiu, przędza z odpadów bawełnia-
nych, przędza do użytku domowego, usługi handlu detalicz-
nego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, rów-
nież przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz 
handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: 
przędza i nici z włókien rami, przędza dla włókiennictwa, 
przędza bawełniana, przędza do zastosowań tekstylnych, 
przędza dziewiarska, przędza i nici z włókna szklanego [dla 
włókiennictwa], przędza i nici jedwabne, przędza i nici dla 
włókiennictwa, przędza i nici wełniane, przędza i nici lniane, 
przędza i nici konopne, usługi handlu detalicznego, pośred-
nictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez Inter-
net, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, 
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: mieszana skręcona 
przędza i nici, przędza z przetwarzanego poliestru, szpule 
z przędzą, przędza z czesanych włókien naturalnych, przędza 
elastyczna dla włókiennictwa, przędza i włókna półsynte-
tyczne, skręcona przędza i nici, nici z włókien szklanych dla 
włókiennictwa, mieszane nitki i przędze wyczeskowe, przę-
dza i nici żaroodporne, usługi handlu detalicznego, pośred-
nictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez In-
ternet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu 
on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: zgrzebne 
nici wełniane do celów włókienniczych, przędza i nici na ba-
zie włókien nieorganicznych, przędza i nici na bazie miesza-
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nek bawełny, nico do sprzedaży w postaci zestawów, przę-
dza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici z włókna 
chemicznego dla włókiennictwa, przędza zgrzebna z włók-
na naturalnego dla włókiennictwa, usługi handlu detaliczne-
go, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również 
przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz han-
dlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: zgrzeb-
ne nici konopne dla włókiennictwa, przędza i nici dla włó-
kiennictwa, przędza i nici do zastosowań włókienniczych, 
elastyczna przędza i nici dla włókiennictwa, przędza i nici 
z odtłuszczonych odpadów, powlekana gumowa przędza 
i nici [dla włókiennictwa], przędza wykonana z politetraflu-
oroetylenu dla włókiennictwa, usługi handlu detalicznego, 
pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również 
przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz han-
dlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: przędza 
wykonana z włókna węglowego do celów włókienniczych, 
przędza niemetalowa do celów włókienniczych, nici i przę-
dza z włókna syntetycznego, przędza i nici na bazie miesza-
nych włókien chemicznych, przędza i nici z włókna regene-
rowanego [do celów włókienniczych], przędza z włókien 
syntetycznych lub mieszanych do celów włókienniczych, 
usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, 
handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu 
elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży 
takich towarów jak: tekstylia i ich zamienniki, wyroby włó-
kiennicze nie ujęte w innych klasach, tkaniny, tkaniny baweł-
niane, substytuty tkanin, tkaniny syntetyczne, tkaniny i wyro-
by włókiennicze na bieliznę pościelową, i koce, tkaniny 
tekstylne do produkcji odzieży wykonane z bawełny, tkaniny 
mieszanej, włókien naturalnych, syntetycznych i/lub sztucz-
nych, tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, w szczególno-
ści odzieży roboczej, usługi handlu detalicznego, pośrednic-
twa handlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, 
w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w za-
kresie sprzedaży takich towarów jak: adamaszek, bielizna po-
ścielowa z białego i/lub kolorowego adamaszku, materiały 
do produkcji pokrowców na fotele samochodowe, materiały 
tekstylne z nici syntetycznych, materiały tekstylne z włókien 
syntetycznych, tkaniny mieszane z przędzy elastycznej, ma-
teriały tekstylne z nici syntetycznych, materiały wzmacniane 
tworzywem sztucznym, materiały na przykrycia basenowe, 
usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, 
handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu 
elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży 
takich towarów jak: materiały na meble, tkaniny z włókien 
syntetycznych, tkanina z podniesionym włosem, tkaniny po-
wlekane, tkaniny gumowane, tkaniny gumowane, tkaniny 
[kupony], materiały na firany [tkaniny], materiały na zasłony 
[tkaniny], tkaniny do dekoracji wnętrz, tkaniny flokowane, 
tkaniny kuloodporne, tkaniny oddychające, tkaniny hydrofo-
bowe, tkaniny wodoszczelne, usługi handlu detalicznego, 
pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, również 
przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz han-
dlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny 
o gęstym splocie, dzianiny, etykiety z materiału, tkaniny, met-
ki z materiału do wprasowania, tkaniny z syntetycznych włó-
kien, produkty tekstylne [tkaniny] do celów wyposażenia 
wnętrz, tkaniny z włókien chemicznych, materiały tkane 
na sofy, tkaniny ścienne, tkaniny na urządzenia ortopedycz-
ne, tkane materiały techniczne o luźnym splocie, materiały 
na garnitury [tkaniny], usługi handlu detalicznego, pośred-
nictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez In-
ternet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-li-
ne, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: materiały 
na firany [zasłony], tkaniny powlekane gumą, materiały tkane 
na fotele, materiały tkane na poduszki, tkaniny z przędzy z re-

generowanego włókna, etykiety materiałowe do tkanin, tek-
stylia [tkaniny] z wzorami do ozdabiania haftem, materiały 
jako wyroby tekstylne w postaci bel, materiały z motywami 
do wyszywania, materiały jako podszewki do odzieży, usługi 
handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, handlu 
hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu elek-
tronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich 
towarów jak: tkaniny do użytku w produkcji pieluchomajtek 
dla dorosłych, tkaniny powlekane gumą lub tworzywem 
sztucznym, materiały do produkcji obić krzeseł, materiały 
do produkcji pieluch, materiały do produkcji dżerseju, mate-
riały do produkcji mebli ogrodowych, materiały tkane 
do produkcji odzieży, usługi handlu detalicznego, pośrednic-
twa handlowego, handlu hurtowego, również przez Inter-
net, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, 
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny z włókien 
syntetycznych [inne niż do celów izolacyjnych], tkaniny 
z włókien sztucznych [inne niż do celów izolacyjnych], tkani-
ny powlekane do zastosowania w produkcji artykułów baga-
żowych, tkaniny z przędzy gumowanej, materiały do pro-
dukcji artykułów do dekoracji wnętrz, tkaniny do użytku 
w produkcji żagli statków, usługi handlu detalicznego, po-
średnictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez 
Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-
-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: metki tekstyl-
ne do doczepiania do odzieży, metki tekstylne do doczepia-
nia do bielizny, tkaniny do zastosowania w produkcji odzieży, 
tkaniny na siatki na muchy wykonane z tworzyw sztucznych, 
tekstylia odporne na wodę, ale przepuszczające wilgoć, ma-
teriały do produkcji tkanin do pomieszczeń mieszkalnych, 
tkaniny do użytku w produkcji toreb, usługi handlu detalicz-
nego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, rów-
nież przez Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz 
handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tka-
niny do użytku w produkcji parasoli, tkaniny wodoodporne 
do zastosowania w produkcji kapeluszy, tkaniny z włókien 
syntetycznych [inne niż do celów izolacyjnych], tkaniny wo-
doodporne do zastosowania w produkcji rękawic, tkaniny 
do użytku w produkcji odzieży, tkaniny do użytku w produk-
cji artykułów odzieżowych, usługi handlu detalicznego, po-
średnictwa handlowego, handlu hurtowego, również przez 
Internet, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-
-line, w zakresie sprzedaży takich towarów jak: materiały 
z włókien nieorganicznych inne niż do celów izolacyjnych, 
tkaniny wodoodporne do zastosowania w produkcji spodni, 
japoński materii do zawijania używany do ceremonii [fukusa], 
japoński materiał do zawijania i pakowania [furoshiki], mate-
riały z poliestru inne niż do celów izolacyjnych, tkaniny 
z przędzy gumowanej dla włókiennictwa, usługi handlu de-
talicznego, pośrednictwa handlowego, handlu hurtowego, 
również przez Internet, w ramach handlu elektronicznego 
oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży takich towarów 
jak: materiały do produkcji plandek, materiały z włókien mie-
szanych jako kupony tkane, tkaniny z włókna szklanego dla 
włókiennictwa, tkaniny z włókien ceramicznych inne niż 
do celów izolacyjnych, tkaniny z włókna naturalnego inne niż 
do celów izolacyjnych, tkaniny z powłoką ognioodporną, 
tkaniny z włókien akrylowych inne niż do celów izolacyjnych, 
usługi handlu detalicznego, pośrednictwa handlowego, 
handlu hurtowego, również przez Internet, w ramach handlu 
elektronicznego oraz handlu on-line, w zakresie sprzedaży 
takich towarów jak: powlekane tkaniny do produkcji odzieży 
przeciwdeszczowej, powlekane tkaniny do produkcji towa-
rów skórzanych, materiały tkane do użytku w produkcji 
odzieży używanej w czystych pomieszczeniach typu clean 
room, tkane tekstylia [tkaniny] o właściwościach chroniących 
przed promieniami elektromagnetycznymi, tkaniny tekstylne 
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do produkcji odzieży, usługi handlu detalicznego, pośrednic-
twa handlowego, handlu hurtowego, również przez Inter-
net, w ramach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, 
w zakresie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny z materia-
łów tekstylnych do użytku w produkcji artykułów odzieżo-
wych, tkaniny jako kupony tekstylne do użycia w produkcji, 
tkaniny w postaci firan z materiałów tekstylnych, tkaniny 
z włókien wytworzonych chemicznie inne niż do celów izo-
lacyjnych, tkaniny z włókien organicznych inne niż do celów 
izolacyjnych, usługi handlu detalicznego, pośrednictwa han-
dlowego, handlu hurtowego, również przez Internet, w ra-
mach handlu elektronicznego oraz handlu on-line, w zakre-
sie sprzedaży takich towarów jak: tkaniny wodoodporne 
do produkcji kurtek, odzieży, odzieży tkanej i dzianej, wyro-
bów dzianych [odzież].

(210) 471910 (220) 2017 05 20
(731) BRAND MANAGEMENT PROfI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROfi BEZ 
KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW PRODUKT 
BEZGLUTENOWY ZUPA Krem z zielonych warzyw 
z jarmużem

(531) 05.09.21, 05.09.25, 08.07.01, 03.07.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupa - krem, zupa - krem z warzyw, 
zupa - krem z zielonych warzyw z jarmużem.

(210) 471965 (220) 2017 05 22
(731) ZALEJSKI WIESŁAW BAR ORIENTALNY PhUONG 

DONG, Kraków
(540) PhUONG DONG bar orientalny

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 43 bary, usługi w zakresie barów szybkiej obsłu-
gi, usługi świadczone przez bary bistro, bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], usługi barowe, serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów 

w restauracjach i barach, serwowanie jedzenia i napojów, 
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów.

(210) 472240 (220) 2017 05 29
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) NAGRODY GOSPODARCZE POLKIEGO RADIA S.A.

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wi-
deo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski 
obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne komputero-
we, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla 
informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety wi-
deo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania 
informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadaw-
cze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, 
plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, 
naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do naucza-
nia, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich me-
tod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, 
usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej 
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, usłu-
gi w zakresie organizowania pokazów w celach handlowych 
oraz w celach promocyjnych z wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizual-
nych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie prze-
kazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez 
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plene-
rowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazy-
wania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów 
radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszech-
niania audycji radiowych i telewizyjnych, transmisje radiowe 
i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową 
oraz telewizyjną, 41 usługi w zakresie organizowania imprez 
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, 
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plene-
rowych, konkursów, festiwali z wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizual-
nych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia 
audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, oraz 
produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie 
przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, 
usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, re-
dagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznymi, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
prognozy meteorologiczne.



28 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT38/2017

(210) 472242 (220) 2017 05 29
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) STAN NIELIMITOWANY DOM Wi-fi

(531) 26.01.11, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w za-
kresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, 
ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośred-
nictwem sieci teleinformatycznych Internetu, pośrednictwo 
w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi 
rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych infor-
macji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidu-
alnych wymagań odbiorcy; usługi świadczone w systemie 
on-line; prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyj-
nej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży 
towarów tj. aparaty telefoniczne systemu telefonii komór-
kowej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbio-
ru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, 
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia 
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obra-
zu, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające 
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane 
magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy ko-
mórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, 
nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane 
taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizu-
alne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze 
ekranu jako oprogramowania, 38 usługi telekomunikacyjne 
w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej; 
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu przez portale telekomunikacyjne; usługi przesyłania 
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez 
portale internetowe; usługi w zakresie sieci telekomunikacji 
komórkowej; usługi dostępu Internetu; usługi pobierania 
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego po-
wiadamiania i wiadomości tekstowych; usługi przesyłania 
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach tele-
komunikacyjnych; usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług; przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem kompu-
terów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy 
pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, 
danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, 
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, 
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wy-

pożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, 
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, 
satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośred-
nictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświe-
tlaczu aparatu telefonicznego; przekazywanie pisemnych 
informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu; 
dostarczanie pakietów informacji.

(210) 472243 (220) 2017 05 29
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) STAN NIELIMITOWANY MINI

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w za-
kresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, 
ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośred-
nictwem sieci teleinformatycznych Internetu, pośrednictwo 
w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi 
rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych infor-
macji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidu-
alnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie 
on-line: usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pi-
semnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych 
do indywidualnych wymagań odbiorcy, prowadzenie kupna 
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu 
internetowego dla sprzedaży towarów tj . aparaty telefonicz-
ne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, 
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków 
i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządze-
nia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa-
nia dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, 
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, 
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów 
komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty D/D i CD 
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania 
audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wy-
gaszacze ekranu jako oprogramowania, prowadzenie kupna 
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu 
internetowego dla sprzedaży towarów tj. aparaty telefonicz-
ne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, 
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków 
i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządze-
nia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa-
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nia dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, 
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, 
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów 
komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD 
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagra-
nia audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, 
wygaszacze ekranu jako oprogramowania, 38 usługi teleko-
munikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji 
komórkowej; usługi przesyłania i pobierania danych, wiado-
mości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne; 
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu przez portale internetowe; usługi w zakresie sieci te-
lekomunikacji komórkowej; usługi dostępu Internetu; usługi 
pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiasto-
wego powiadamiania i wiadomości tekstowych; usługi prze-
syłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sie-
ciach telekomunikacyjnych; usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług; 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednic-
twem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie 
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu 
satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów ko-
mórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycz-
nymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania 
głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, 
cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych 
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio 
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego; przekazywanie pi-
semnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, 
Internetu; dostarczanie pakietów informacji.

(210) 472247 (220) 2017 05 29
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) STAN NIELIMITOWANY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.04.04
(510), (511) 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, 
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi w za-
kresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, 
ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośred-
nictwem sieci teleinformatycznych Internetu, pośrednictwo 
w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi 
rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych infor-
macji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidu-
alnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone w systemie 
on-line: usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pi-
semnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych 

do indywidualnych wymagań odbiorcy, prowadzenie kupna 
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu 
internetowego dla sprzedaży towarów t j . aparaty telefonicz-
ne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, 
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków 
i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządze-
nia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa-
nia dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, 
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, 
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów 
komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty D/D i CD 
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania 
audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wy-
gaszacze ekranu jako oprogramowania, prowadzenie kupna 
i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu 
internetowego dla sprzedaży towarów t j . aparaty telefonicz-
ne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, 
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków 
i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządze-
nia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa-
nia dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, 
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, 
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów 
komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD 
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagra-
nia audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, 
wygaszacze ekranu jako oprogramowania, 38 usługi teleko-
munikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji 
komórkowej; usługi przesyłania i pobierania danych, wiado-
mości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne; 
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku 
i obrazu przez portale internetowe; usługi w zakresie sieci te-
lekomunikacji komórkowej; usługi dostępu Internetu; usługi 
pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiasto-
wego powiadamiania i wiadomości tekstowych; usługi prze-
syłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sie-
ciach telekomunikacyjnych; usługi informacyjne i doradcze 
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług; 
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednic-
twem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie 
danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie 
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu 
satelitarnego, usługi przekazywania poczty elektronicznej 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów ko-
mórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycz-
nymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania 
głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, 
cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych 
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio 
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego; przekazywanie pi-
semnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicznych, 
Internetu; dostarczanie pakietów informacji.

(210) 472269 (220) 2017 05 29
(731) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) STAN NIELIMITOWANY
(510), (511) 35 reklama, organizacja kampanii reklamo-
wych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usłu-
gi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów rekla-
mowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również 
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za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internetu, 
pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem In-
ternetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pi-
semnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych 
do indywidualnych wymagań odbiorcy, usługi świadczone 
w systemie on-line: usługi rejestrowania, kompilacji, sys-
tematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych 
dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, 
prowadzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i pro-
mocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprzedaży towa-
rów tj . aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, 
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w sys-
temie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu 
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwa-
rzania informacji, urządzenia współpracujące z komputera-
mi w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, oprogramo-
wanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym 
ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetycz-
ne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, 
uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane 
płyty kompaktowe, płyty D/D i CD ROM, nagrane taśmy wi-
deo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki 
na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako 
oprogramowania, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprze-
daży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego 
dla sprzedaży towarów tj. aparaty telefoniczne systemu 
telefonii komórkowej, urządzenia do nadawania, przeka-
zywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, apa-
raty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i ob-
razów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, oprogramowanie do gier, urządzenia 
do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlają-
cym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, au-
dio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce 
do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, 
płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane pły-
ty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako 
oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramo-
wania, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi 
w zakresie telekomunikacji komórkowej; usługi przesy-
łania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obra-
zu przez portale telekomunikacyjne; usługi przesyłania 
i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez 
portale internetowe; usługi w zakresie sieci telekomu-
nikacji komórkowej; usługi dostępu Internetu; usługi 
pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natych-
miastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych; 
usługi przesyłania informacji głosowej, tekstowej i ob-
razkowej w sieciach telekomunikacyjnych; usługi infor-
macyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej 
wymienionych usług; przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci infor-
matycznych, przekazywanie danych przy pomocy termi-
nali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, 
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi 
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, 
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wy-
pożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, 
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cy-
frowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych 
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio 
na wyświetlaczu aparatu telefonicznego; przekazywanie 
pisemnych informacji za pośrednictwem sieci telefonicz-
nych, Internetu; dostarczanie pakietów informacji.

(210) 472372 (220) 2017 05 31
(731) MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI 

SPÓŁKA JAWNA, Pleszew
(540) fLORINA zasmakuj radości

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 8 przyrządy do przygotowywania żywności, 
noże do użytku domowego, noże kuchenne, nieelektrycz-
ne noże kuchenne, nożyce i nożyczki, obieraczki do warzyw 
i owoców nieelektryczne, czerpaki, chochle, sztućce, sztućce 
stepowe, sztućce domowe jako noże, widelce i łyżki, sztućce 
dla dzieci, zastawa kuchenna jednorazowego użytku z two-
rzyw sztucznych, narzędzia kuchenne nieelektryczne, ręcz-
ne roboty kuchenne, krajacze i rozdrabniacze warzyw, tarki, 
wirówki do warzyw nieelektryczne, maszynki do mielenia 
nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne, 11 elektryczne 
urządzenia do gotowania, pieczenia, grillowania do użytku 
domowego, szybkowary elektryczne, rożna, kuchenki i piece 
elektryczne, kuchenki mikrofalowe, opiekacze do chleba, to-
stery, urządzenia do wypieku ciasta, frytkownice, sokowniki, 
czajniki elektryczne, ekspresy do kawy, elektryczne grzałki 
do wody, grzejniki elektryczne, suszarki elektryczne, lokow-
nice, urządzenia do golenia, golarki elektryczne, wentylatory 
domowe, żelazka, elektryczne mopy parowe, prasowalnice, 
suszarki, sprzęt kuchenny elektryczny, maszynki kuchenne, 
przybory kuchenne elektryczne, przybory kuchenne elek-
tryczne, 20 meble, wyroby z drewna i wikliny do użytku 
domowego, meble bambusowe, meble rattanowe, lustra 
ścienne, lustra łazienkowe, kosze i pojemniki z drewna i wikli-
ny, kosze, kosze z tworzyw sztucznych, drewniane pudła i pu-
dełka do przechowywania, pudełka z tworzyw sztucznych, 
pojemniki z tworzyw sztucznych, statuetki i figurki z drewna 
i tworzyw sztucznych, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, 
21 pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, pojemni-
ki i kosze do użytku domowego, garnki kuchenne, garnki 
do gotowania na parze, komplety garnków kuchennych, po-
krywki do naczyń kuchennych, pokrywki do garnków, garnki 
ze stali nierdzewnej, patelnie, patelnie ze stali nierdzewnej, 
czajniki, imbryki emaliowane nieelektryczne, kubki, kubki 
nie z metali szlachetnych, kufle, naczynia kuchenne, formy, 
formy do ciasta, brytfanny, kubły, wiadra, miski, szkło ema-
liowane, wyroby porcelanowe i ceramiczne, wyroby z fajan-
su, porcelitu i kamionki, serwisy do kawy, herbaty, serwisy 
obiadowe, zastawa stołowa, wyroby ceramiczne, dekoracyj-
ne, wazony, figurki, doniczki, czajniczki, cukiernice, ekspresy 
do kawy, półmiski, salaterki, chlebaki, termoizolacyjne pojem-
niki na żywność, suszarki do naczyń i bielizny, deski do pra-
sowania, szufelki, sprzęt do czyszczenia, ściereczki, gąbki 
do czyszczenia, dozowniki mydła i ręczników papierowych, 
wyroby z tworzyw sztucznych stosowane w gospodarstwie 
domowym, szkło, wyroby i naczynia szklane do użytku do-
mowego, słoje, butelki, karafki, gąsiory szklane, dzbanki, klo-
sze szklane do przykrywania masła i sera, miski szklane, po-
krywki szklane do naczyń, pudła i pojemniki szklane, zestawy 
do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki, szklanki, tale-
rze, talerze do ciasta, naczynia, pojemniki i przybory ze stali 
nierdzewnej i metali szlachetnych do użytku domowego, 
przybory kuchenne ze stali szlachetnych, patery z metali 
szlachetnych, pojemniki do przypraw z metali szlachetnych, 
serwisy i zastawy stołowe z metali szlachetnych, termosy, 
chlebaki, rękawice do użytku domowego, rękawice gumowe 
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do użytku domowego, druciaki metalowe, gąbki do czysz-
czenia, gąbki do szorowania, gąbki do użytku domowego, 
gąbki kuchenne, gąbki ścierne do użytku w kuchni, gumowe 
zbieraki do czyszczenia okien, zbieraki wody z szyb, końców-
ki do mopów, kosze na śmieci, materiały do polerowania, 
miotełki do usuwania kurzu z mebli, mopy, ścierki do mycia 
ściereczki do czyszczenia, ściereczki do kurzu, wiadra do mo-
pów, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, szczot-
ki do butów, miotełki do kurzu, miotły do podłogi, miotły, 
szczotki, szczotki do czyszczenia garnków, szczotki do mi-
sek klozetowych, szczotki do mycia, szczotki do sprzątania, 
szczotki do zmywania, doniczki na kwiaty, filtry do herbaty, 
filtry do kawy nieelektryczne, foremki do ciast, gąbki do ce-
lów domowych, gąbki toaletowe, pudełka na herbatę, ircha 
do czyszczenia, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, ku-
bły, kubły na śmieci, foremki do lodu, pojemniki do użytku 
w domu lub w kuchni, pojemniki na chleb, pokrowce na de-
ski do prasowania, pudełka na kanapki, torby izotermiczne.

(210) 472445 (220) 2017 06 01
(731) INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) 

(531) 26.13.25, 29.01.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, poradniki, ulotki bloczki 
do pisania, bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, ob-
woluty na luźne kartki, papier do pisania, papier do pako-
wania, 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 sztucz-
nych, przybory do pisania, długopisy, pióra, ołówki, artykuły 
biurowe, materiały dla artystów, czasopisma, książki, publi-
kacje drukowane nie reklamowe, druki, kalendarze, prospek-
ty, katalogi, plansze, wizytówki, rysunki, nalepki papierowe, 
grafiki, reprodukcje graficzne, materiały szkoleniowe z wy-
jątkiem aparatów, 35 usługi agencji reklamowej: produkcja 
reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, internetowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie miejsca i cza-
su na umieszczanie ogłoszeń reklamowych na nośnikach 
reklamowych i we wszystkich środkach przekazu, również 
w Internecie, organizacja pokazów i wystaw reklamowych 
i handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, or-
ganizowanie kampanii reklamowych i poszczególnych ele-
mentów tych kampanii: usługi projektowe w zakresie rekla-
my, projektowanie i nadzorowanie wykonania przedmiotów 
służących reklamie, opracowywanie strategii marketingowej 
dla produktów i usług, doradztwo i pomoc w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem 
interesów, usługi prowadzenia badań w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, pozyskiwanie informacji w dziedzinie 
działalności gospodarczej, badania statystyczne w zakresie 
działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, usługowe kojarzenie ofert 

podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie 
obrotu przedmiotami własności intelektualnej w tym przed-
miotami prawa autorskiego, prawa patentowego i prawa 
o znakach towarowych w celu wdrożenia ich do produkcji, 
pomoc we wdrażaniu i przemysłowej produkcji nowych 
wyrobów, usługi badania rynku i opinii publicznej, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, usługi prowadzenia hur-
towni, sklepu, tele-sklepu, sklepu internetowego w zakresie: 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, apaszek, krawatów, okularów 
słonecznych, kalkulatorów, sprzętu do nagrywania i odtwa-
rzania dźwięku i obrazu, komputerów przenośnych, radio-
odbiorników, materiałów piśmiennych, kalendarzy, plakatów, 
albumów, papeterii, etui na wizytówki, galanterii skórzanej, 
breloczków, baloników, banerów, chorągiewek, flag, kon-
strukcji dmuchanych, balonów, latawców, parasoli, plecaków, 
obrusów, ręczników, koców, pościeli, podkładek pod kubki, 
kieliszki i szklanki, podkładek pod mysz komputerową, toreb 
z tworzyw sztucznych, mebli i wyposażenia wnętrz, drobne-
go sprzętu kuchennego i gospodarstwa domowego, elek-
tronicznego i elektrycznego sprzętu gospodarstw domo-
wego, artykułów spożywczych, gumy do żucia, cukierków, 
wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych i higienicznych, 
biżuterii i wyrobów z metali szlachetnych, instrumentów 
muzycznych, wyrobów ze szkła, porcelany, zabawek, kart 
do gry, sprzętu oświetleniowego, zegarów i zegarków, wyro-
bów włókienniczych, mebli, mebli biurowych, usługi prowa-
dzenia sklepu I hurtowni z wyżej wymienionymi towarami 
z naniesionym logo i napisami reklamowymi, znakami towa-
rowymi, dobór personelu, 41 organizacja nauczania, naucza-
nie korespondencyjne zgodnie z zapotrzebowaniem uczest-
ników, organizacja i prowadzenie nauczania na odległość 
za pośrednictwem Internatu, radia, telewizji, telefonii komór-
kowej, e-lerningu, nauczanie zgodnie z zapotrzebowaniem 
uczestników, organizacja szkoleń na zlecenie i zgodnie z za-
potrzebowaniem uczestników, organizacja i prowadzenie 
kształcenia podyplomowego, prowadzenie szkoleń w zakre-
sie prowadzenia przedsiębiorstwa, wdrażania do produkcji 
i wprowadzania na rynek nowych wyrobów i usług, w za-
kresie projektowania przemysłowego, usług reklamowych, 
usługi wydawnicze: publikowanie książek, gazet, broszur, 
poradników, podręczników i innych materiałów drukowa-
nych, udostępnianie tych publikacji również za pośrednic-
twem Internetu, wypożyczanie taśm filmowych, zapisanych 
nośników informacji, dźwięku i obrazu, udzielanie informacji 
dotyczącej szkoleń i sympozjów i konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie 
konkursów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, or-
ganizacja wystaw i pokazów nie reklamowych, organizacja 
wystaw i pokazów w dziedzinie wzornictwa przemysłowe-
go, 42 usługi w zakresie projektowania graficznego, usługi 
artystów grafików, usługi projektowe, usługi projektowe 
dotyczące oznaczeń towarów i usług, winiet, haseł, plaka-
tów, opakowań, etykiet, wzornictwa przemysłowego, usługi 
projektowe w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, prace 
projektowe, konsultacyjne, usługi studia graficznego, projek-
towanie konstrukcji nowych wyrobów, opakowań, projek-
towanie stoisk, opracowywanie szaty graficznej wyrobów 
i przedmiotów wzornictwa przemysłowego, doradztwo 
techniczne i technologiczne w zakresie wzornictwa przemy-
słowego, organizowanie i prowadzenie badań technicznych 
i techniczno-organizacyjnych w dziedzinie reklamy, pro-
dukcji towarowej i świadczenia usług, 45 usługi administro-
wania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji 
i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej, 
administrowanie prawami autorskimi w zakresie specjali-
stycznych opracowań badawczo-marketingowych i anali-
tycznych w dziedzinie działalności gospodarczej, administro-
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wanie powierzonymi wartościami materialnymi i prawnymi 
w zakresie prawa autorskiego oraz prawa z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i intelektualnej zwłaszcza w zakresie 
oferowania i akwizycji oraz reklamowym przedmiotów tego 
prawa.

(210) 472446 (220) 2017 06 01
(731) INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) DOBRY WZÓR

(531) 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły biurowe, poradniki, ulotki bloczki 
do pisania, bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, ob-
woluty na luźne kartki, papier do pisania, papier do pako-
wania, 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 sztucz-
nych, przybory do pisania, długopisy, pióra, ołówki, artykuły 
biurowe, materiały dla artystów, czasopisma, książki, publi-
kacje drukowane nie reklamowe, druki, kalendarze, prospek-
ty, katalogi, plansze, wizytówki, rysunki, nalepki papierowe, 
grafiki, reprodukcje graficzne, materiały szkoleniowe z wy-
jątkiem aparatów, 35 usługi agencji reklamowej: produkcja 
reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, internetowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie miejsca i cza-
su na umieszczanie ogłoszeń reklamowych na nośnikach 
reklamowych i we wszystkich środkach przekazu, również 
w Internecie, organizacja pokazów i wystaw reklamowych 
i handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, or-
ganizowanie kampanii reklamowych i poszczególnych ele-
mentów tych kampanii: usługi projektowe w zakresie rekla-
my, projektowanie i nadzorowanie wykonania przedmiotów 
służących reklamie, opracowywanie strategii marketingowej 
dla produktów i usług, doradztwo i pomoc w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem 
interesów, usługi prowadzenia badań w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, pozyskiwanie informacji w dziedzinie 
działalności gospodarczej, badania statystyczne w zakresie 
działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, usługowe kojarzenie ofert 
podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie 
obrotu przedmiotami własności intelektualnej w tym przed-
miotami prawa autorskiego, prawa patentowego i prawa 
o znakach towarowych w celu wdrożenia ich do produkcji, 
pomoc we wdrażaniu i przemysłowej produkcji nowych 
wyrobów, usługi badania rynku i opinii publicznej, zarzą-
dzanie zbiorami informatycznymi, usługi prowadzenia hur-
towni, sklepu, tele-sklepu, sklepu internetowego w zakresie: 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, apaszek, krawatów, okularów 
słonecznych, kalkulatorów, sprzętu do nagrywania i odtwa-
rzania dźwięku i obrazu, komputerów przenośnych, radio-
odbiorników, materiałów piśmiennych, kalendarzy, plakatów, 

albumów, papeterii, etui na wizytówki, galanterii skórzanej, 
breloczków, baloników, banerów, chorągiewek, flag, kon-
strukcji dmuchanych, balonów, latawców, parasoli, plecaków, 
obrusów, ręczników, koców, pościeli, podkładek pod kubki, 
kieliszki i szklanki, podkładek pod mysz komputerową, toreb 
z tworzyw sztucznych, mebli i wyposażenia wnętrz, drobne-
go sprzętu kuchennego i gospodarstwa domowego, elek-
tronicznego i elektrycznego sprzętu gospodarstw domo-
wego, artykułów spożywczych, gumy do żucia, cukierków, 
wyrobów kosmetycznych, perfumeryjnych i higienicznych, 
biżuterii i wyrobów z metali szlachetnych, instrumentów 
muzycznych, wyrobów ze szkła, porcelany, zabawek, kart 
do gry, sprzętu oświetleniowego, zegarów i zegarków, wyro-
bów włókienniczych, mebli, mebli biurowych, usługi prowa-
dzenia sklepu i hurtowni z wyżej wymienionymi towarami 
z naniesionym logo i napisami reklamowymi, znakami towa-
rowymi, dobór personelu, 41 organizacja nauczania, naucza-
nie korespondencyjne zgodnie z zapotrzebowaniem uczest-
ników, organizacja i prowadzenie nauczania na odległość 
za pośrednictwem Internetu, radia, telewizji, telefonii komór-
kowej, e-lerningu, nauczanie zgodnie z zapotrzebowaniem 
uczestników, organizacja szkoleń na zlecenie i zgodnie z za-
potrzebowaniem uczestników, organizacja i prowadzenie 
kształcenia podyplomowego, prowadzenie szkoleń w zakre-
sie prowadzenia przedsiębiorstwa, wdrażania do produkcji 
i wprowadzania na rynek nowych wyrobów i usług, w za-
kresie projektowania przemysłowego, usług reklamowych, 
usługi wydawnicze: publikowanie książek, gazet, broszur, 
poradników, podręczników i innych materiałów drukowa-
nych, udostępnianie tych publikacji również za pośrednic-
twem Internetu, wypożyczanie taśm filmowych, zapisanych 
nośników informacji, dźwięku i obrazu, udzielanie informacji 
dotyczącej szkoleń i sympozjów i konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie 
konkursów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, or-
ganizacja wystaw i pokazów nie reklamowych, organizacja 
wystaw i pokazów w dziedzinie wzornictwa przemysłowe-
go, 42 usługi w zakresie projektowania graficznego, usługi 
artystów grafików, usługi projektowe, usługi projektowe 
dotyczące oznaczeń towarów i usług, winiet, haseł, plaka-
tów, opakowań, etykiet, wzornictwa przemysłowego, usługi 
projektowe w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, prace 
projektowe, konsultacyjne, usługi studia graficznego, projek-
towanie konstrukcji nowych wyrobów, opakowań, projek-
towanie stoisk, opracowywanie szaty graficznej wyrobów 
i przedmiotów wzornictwa przemysłowego, doradztwo 
techniczne i technologiczne w zakresie wzornictwa przemy-
słowego, organizowanie i prowadzenie badań technicznych 
i techniczno-organizacyjnych w dziedzinie reklamy, pro-
dukcji towarowej i świadczenia usług, 45 usługi administro-
wania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji 
i pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej, 
administrowanie prawami autorskimi w zakresie specjali-
stycznych opracowań badawczo-marketingowych i anali-
tycznych w dziedzinie działalności gospodarczej, administro-
wanie powierzonymi wartościami materialnymi i prawnymi 
w zakresie prawa autorskiego oraz prawa z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i intelektualnej zwłaszcza w zakresie 
oferowania i akwizycji oraz reklamowym przedmiotów tego 
prawa.

(210) 472604 (220) 2017 06 06
(731) DANIEL BOGDAN, MAJNUSZ GRZEGORZ 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CLASIC 
SPÓŁKA CYWILNA BOGDAN DANIEL & GRZEGORZ 
MAJNUSZ, Ruda Śląska
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(540) SPEED

(531) 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 25 nakrycia głowy, w tym czapki, kapelusze, 
chusty na głowę, bandany, osłony przed słońcem (daszki).

(210) 472661 (220) 2017 06 07
(731) LUBIEJEWSKI LESZEK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-hANDLOWO-USŁUGOWE DOLUX-M, 
Zalewo

(540) Siesta Garden

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 20 meble, 35 reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie działalności handlowej, pra-
ce biurowe.

(210) 472738 (220) 2017 06 09
(731) hASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) fORTIVEN ACTIV GEL

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.19, 02.09.25, 02.09.15, 26.05.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy die-
ty, maści do celów farmaceutycznych, żele o działaniu 
leczniczym.

(210) 472792 (220) 2017 06 12
(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Kujawianka since 1926 Mleczko Kujawskie o smaku 

waniliowym w czekoladzie

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15, 08.01.19, 05.05.19, 19.19.99
(510), (511) 30 słodycze, wyroby czekoladowe i czekolado-
podobne, czekoladki, wyroby cukiernicze oblewane czekola-
dą lub polewą czekoladopodobną, pomadki, praliny, batony.

(210) 472794 (220) 2017 06 12
(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Kujawianka since 1926 Śliwka Kujawska 

w czekoladzie

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.15, 08.01.19, 05.07.14
(510), (511) 30 słodycze, suszone owoce w czekoladzie lub 
w innej polewie, śliwki w czekoladzie lub w innej polewie.

(210) 472802 (220) 2017 06 12
(731) NOWAK MARCIN, Łódź
(540) Tarzan Boy
(510), (511) 35 sprzedaż nagranych płyt i kaset, 41 organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, pisanie piosenek, produkcja 
muzyczna, usługi artystów estradowych, rozrywkowe usługi 
klubowe, usługi parków rozrywki, nagrywanie płyt i kaset - 
tworzenie i przygotowywanie materiału słowno-muzyczne-
go na płyty, udział w imprezach rozrywkowych i koncert.

(210) 472807 (220) 2017 06 12
(731) GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE 

TELKOM-TELMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(540) imore
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy obsługiwane elektrycz-
nie lub elektronicznie do obróbki, zapisu, przesyłania, rozpo-
wszechniania, odbierania danych związanych z automatyza-
cją i zarządzaniem gospodarstwem domowym oraz 
ze sprzętem domowym, interfejsy do gospodarstwa domo-
wego, urządzenia elektryczne lub elektroniczne do zdalne-
go zarządzania funkcjami domowymi w sprzętach domo-
wych i/lub w budynku, w szczególności za pośrednictwem 
sieci komunikacyjnej typu internet oraz telekomunikacji, 
w tym telefonów komórkowych, umożliwiające instalację, 
konfigurację, zarządzanie, sterowanie i nadzór w zakresie 
funkcji i aplikacji domowych – za pomocą komputera, telefo-
nu komórkowego, tabletu lub innych urządzeń przenośnych 
w zakresie urządzeń do automatycznego sterowania i/lub 
poruszania zasłonami, storami, mechanizmami otwierania 
drzwi, zamkami, drzwiami, portalami i innymi systemami do-
stępu, oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, 
jak również do zarządzania systemami bezpieczeństwa, 
urządzeniami kontroli dostępu, nadzoru, alarmowymi, prze-
ciwpożarowymi, urządzeniami do pomiaru jakości powie-
trza, czujnikami elektrycznymi (urządzeniami elektroniczny-
mi do kontroli zasilania w energię urządzeń elektrycznych)  
i/lub licznikami zużycia gazu, elektryczności, ogrzewania lub 
energii innego rodzaju, automatycznymi zraszaczami, urzą-
dzeniami do pomiaru zużycia wody, oprogramowanie kom-
puterowe do nadzorowania i automatyzacji wymienionych 
aplikacji elektrycznych, elektronicznych i/lub informatycz-
nych oraz do zarządzania nimi, serwery do aplikacji domo-
wych umożliwiające odbieranie i przesyłanie poleceń zdal-
nego sterowania, jak również obsługę magazynowania 
danych, modemy do centrali automatyki domowej, przyłą-
cza do sieci informatycznej lub sieci automatyki domowej, 
terminale telekomunikacyjne do automatyzacji i kontroli go-
spodarstwa domowego i urządzeń w gospodarstwie domo-
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wym, komputerowe urządzenia nadawczo-odbiorcze 
do łączności w systemach domowych, elektroniczne stacje 
dokujące i elektroniczne tablety cyfrowe służące do automa-
tyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu 
oraz do zarządzania nimi, terminale cyfrowe do budynków 
usługowych i mieszkalnych umożliwiające przesyłanie, od-
bieranie i dekodowanie danych, przenośne urządzenia elek-
troniczne do bezprzewodowego odbioru i/lub przesyłania 
danych w celu automatyzacji i zdalnej kontroli gospodarstwa 
domowego i urządzeń w gospodarstwie domowym, bro-
szury, przewodniki i instrukcje obsługi w formie elektronicz-
nej dotyczące automatyzacji gospodarstwa domowego, 
karty do kontroli dostępu, identyfikacji i uwierzytelniania, 
magnetyczne lub kodowane, czujniki obecności, czujniki 
wiatru, czujniki oświetlenia wnętrza, czujniki nasłonecznie-
nia, czujniki temperatury, czujniki deszczu, czujniki śniegu 
do elektrycznych urządzeń sterujących oświetleniem lub 
alarmem, roletami, okiennicami lub ogrzewaniem, wykrywa-
cze dymu, wideofony, termostaty, monitorujące wideoka-
mery, wtyczki elektryczne, wtyczki i gniazdka elektryczne, 
syreny, urządzenia do identyfikacji elektronicznej wspoma-
gane technikami identyfikacji biometrycznej, urządzenia 
do rozpoznawania biometrycznego, wizualnego i głosowe-
go osób, akumulatory, w tym akumulatory elektryczne i aku-
mulatory do wielokrotnego ładowania, znaki świetlne bez-
pieczeństwa lub sygnalizacyjne, sygnalizacja świetlna, 
elektryczna i elektroniczna aparatura oraz instalacje elek-
tryczne dla celów bezpieczeństwa i kontroli dostępu, zamki 
elektryczne i elektroniczne, urządzenia i przyrządy obsługi-
wane elektrycznie i elektroniczne do kontroli, sygnalizacji 
i pomiaru w systemach do przetwarzania danych elektrycz-
nych i elektronicznych oraz na nośnikach danych, w kasach 
rejestrujących, automatach na banknoty, monety, karty ma-
gnetyczne, karty z chipem lub kary bankomatowe, w celu 
kontroli dostępu do stref o dostępie ograniczonym lub stref 
parkingowych, zakodowane karty magnetyczne, do doko-
nywania przedpłat, kontroli dostępu, tożsamości, do identy-
fikacji, 38 usługi w zakresie dostępu do stron i portali infor-
matycznych do zdalnego zarządzania umożliwiającego 
instalację, konfigurację, sterowanie, zarządzanie, monitoro-
wanie, za pomocą komputera, tabletu lub telefonu komórko-
wego i innych urządzeń przenośnych, funkcji i aplikacji auto-
matyki domowej do mechanizmów automatycznych i/lub 
napędowych do okiennic, rolet, otworów okiennych, zam-
ków, drzwi, bram i innych systemów dostępu, oświetlenia, 
wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, do sterowania i zarzą-
dzania systemami bezpieczeństwa, kontroli dostępu, nadzo-
ru i urządzeniami alarmowymi, urządzeniami służącymi 
do wykrywania pożaru w mieszkaniu/domu i/lub budyn-
kach, do urządzeń zarządzających zaopatrzeniem w energię 
elektryczną i/lub zużyciem gazu, energii elektrycznej, ciepła 
lub innego rodzaju energii, usługi przesyłania informacji, wia-
domości i obrazów za pomocą komputera, drogą satelitarną, 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w tym telefo-
nów komórkowych, sieci teleinformatycznych i sieci komuni-
kacyjnych typu Internet, poprzez bramy sieciowe komunika-
cji radiowej, takie jak modemy lub bramy sieciowe pomiędzy 
protokołami komunikacyjnymi i/lub innymi interfejsami ko-
munikacyjnymi do urządzeń i instalacji do zdalnego sterowa-
nia mechanizmami automatycznymi i/lub napędowymi 
do okiennic, rolet, otworów okiennych, zamków, drzwi, bram 
i innych systemów dostępu, oświetlenia, wentylacji, klimaty-
zacji, ogrzewania, do sterowania i zarządzania systemami 
bezpieczeństwa, kontroli dostępu, nadzoru i urządzeniami 
alarmowymi, urządzeniami służącymi do wykrywania poża-
ru w mieszkaniu/domu i/lub budynkach, do urządzeń zarzą-
dzających zaopatrzeniem w energię elektryczną i/lub zuży-

ciem gazu, energii elektrycznej, ciepła lub innego rodzaju 
energii, automatycznymi zraszaczami, usługi udostępniania 
użytkownikom forów dyskusyjnych w internecie, usługi tele-
komunikacyjne w zakresie automatyzacji mieszkania/domu 
i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, usłu-
gi zapewniania dostępu do sieci bezprzewodowej, świato-
wej sieci komunikacyjnej (typu Internet) lub sieci komunika-
cyjnej o dostępie prywatnym lub zastrzeżonym (typu 
intranet) w zakresie automatyzacji mieszkania/domu i wypo-
sażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, usługi w za-
kresie komunikacji pomiędzy terminalami komputerowymi 
w celu automatyzacji mieszkania/domu i wyposażenia 
mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, usługi wynajmowa-
nia urządzeń telekomunikacyjnych i dekoderów cyfrowych 
w zakresie mechanizmów napędowych do otwierania, auto-
matyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu 
oraz zarządzania nimi, usługi wynajmowania modemów, cy-
frowych terminali komunikacyjnych w zakresie mechani-
zmów napędowych do otwierania, automatyzacji mieszka-
nia/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania 
nimi, usługi udzielania pomocy w przypadku awarii produk-
tu lub usługi telekomunikacyjnej, mianowicie wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych przeznaczonych do automa-
tyzacji mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu 
oraz zarządzania nimi, 42 usługi wynajmu urządzeń do na-
grywania, reprodukcji i przetwarzania informacji tekstowych, 
danych, dźwięków, obrazów, obrazów animowanych, głów-
nych serwerów bazy danych (oprogramowanie komputero-
we), urządzeń przenośnych w zakresie automatyzacji mieszka-
nia/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania 
nimi, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, zabez-
pieczonej poczty elektronicznej w zakresie mechanizmów 
napędowych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu 
i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, do-
radztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie automatyki do-
mowej, usługi doradztwa (pomoc techniczna) w dziedzinie 
systemów informatycznych w zakresie mechanizmów napę-
dowych do otwierania, automatyzacji mieszkania/domu 
i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania nimi, usłu-
gi zdalnego zarządzania komputerowymi danymi w zakresie 
mechanizmów napędowych do otwierania, automatyzacji 
mieszkania/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz za-
rządzania nimi, usługi informatyczne umożliwiające zdalny 
dostęp do usług telekomunikacyjnych w zakresie mechani-
zmów napędowych do otwierania, automatyzacji mieszka-
nia/domu i wyposażenia mieszkania/domu oraz zarządzania 
nimi, konwersja danych i programów informatycznych (inna 
niż konwersja fizyczna) w zakresie automatyki domowej, 
konwersja dokumentów z nośnika fizycznego na nośnik 
elektroniczny w zakresie automatyki domowej, techniczne 
usługi informatyczne w zakresie instalacji sieci automatyki 
domowej w mieszkaniu/domu.

(210) 472880 (220) 2017 06 13
(731) SINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Bambiboo

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.01.15
(510), (511) 5 jednorazowe pieluchy dla dzieci.
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(210) 472928 (220) 2017 06 14
(731) JANKOWIAK ARTUR DZIEDZICTWO WINA, CORTADO, 

Poznań
(540) DZIEDZICTWO WINA

(531) 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
dostarczanie informacji dotyczących produktów konsump-
cyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, in-
formacja marketingowa, usługi marketingu towarów i usług 
osób trzecich oferowanie próbek produktów, organizowanie 
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, outsourcing, pre-
zentacje towarów, promowanie towarów i usług osób trze-
cich, publikacja treści reklamowych, reklama towarów i usług 
sprzedawców, testowanie marki, udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, 
usługi informacji handlowej w zakresie wina, usługi infor-
macyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru 
nabywanych towarów, usługi marketingu bezpośredniego, 
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi reklamowe, 
w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi w za-
kresie oceny marki, zaopatrzenie osób trzecich w napoje al-
koholowe, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
pośrednictwo w zakupie wina, 41 usługi edukacyjne i szkole-
niowe, prowadzenie warsztatów, organizowanie prezentacji 
do celów edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach 
szkoleniowych, 43 usługi doradców w zakresie win, usługi 
degustacji win, konsultacje w zakresie win, spersonalizowane 
usługi doradztwa w zakresie wyboru win na przyjęcia we-
selne, również za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
doradcze w dziedzinie cateringu obejmującego żywność 
i napoje, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej (dobo-
ru wina), udzielanie informacji w zakresie doboru wina.

(210) 472983 (220) 2017 06 14
(731) MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE NAAMLOZE 

VENNOOTSChAP, Willebroek, BE
(540) SKYSELECTION samochody używane

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 pojazdy silnikowe, samochody, motocykle, 
przyczepy i naczepy do pojazdów, części i akcesoria do po-
jazdów, 35 usługi handlu detalicznego, hurtowego i on-line 
w związku z pojazdami silnikowymi, samochodami, motocy-
klami, przyczepami i naczepami oraz częściami i akcesoriami 
do pojazdów, udostępnianie informacji dotyczących handlu, 
usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie flotą pojazdów 

dla osób trzecich, rejestracja pojazdów i przeniesienie ty-
tułu własności, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi pośrednictwa i do-
radztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, negocjowanie umów kupna i sprzedaży 
towarów, prowadzenie pokazów, targów i wystaw w sekto-
rze motoryzacyjnym, organizowanie i prowadzenie imprez 
związanych ze sprzedażą pojazdów, prowadzenie aukcji 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, organizowa-
nie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościo-
wych dla klientów.

(210) 473096 (220) 2016 12 15
(731) home Box Office, Inc., Nowy York, US
(540) CINEMAX
(510), (511) 38 transmisja danych, transmisja audio, transmi-
sja wideo, transmisja satelitarna, transmisja telewizji kablo-
wych, transmisja strumieniowa danych, transmisja filmów 
wideo, transmisja programów telewizyjnych i radiowych.

(210) 473103 (220) 2017 06 20
(731) DUDEK DOROTA, Częstochowa
(540) pianista
(510), (511) 33 alkohole, wódki, napoje alkoholowe (z wyjąt-
kiem piwa).

(210) 473183 (220) 2017 06 21
(731) MACIEJEWSKA ANNA, Radom
(540) INTERNATIONAL BACCALAUREATE EDUCATION 

- IB WORLD CLASS EDUCATION IB International 
Baccalaureate Education

(531) 01.17.02, 26.01.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13, 03.01.02, 
24.09.05

(510), (511) 16 książki, podręczniki, materiały drukowane, 
publikacje drukowane formularze, 41 edukacja, edukacja ję-
zykowa, edukacja [nauczanie], organizacja egzaminów w za-
kresie edukacji, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, 
organizowanie seminariów związanych z edukacją, edukacja 
zawodowa dla młodych ludzi, edukacja on-line z kompu-
terowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra-
netów, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów 
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, organizo-
wanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organi-
zowanie zawodów w zakresie edukacja lub rozrywki, usługi 
szkół w zakresie edukacji, zajęcia zorganizowane dla dzieci 
w zakresie edukacji lub rozrywki, obozy letnie w zakresie roz-
rywki lub edukacji, doradztwo zawodowe.
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(210) 473184 (220) 2017 06 21
(731) MACIEJEWSKA ANNA, Radom
(540) INTERNATIONAL BILINGUAL ORGANISATION - IBO 

BRITISh EDUCATION CENTRE IBO British Education 
Centre

(531) 01.17.02, 03.01.02, 24.09.05, 26.01.05, 26.01.16, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 16 książki, podręczniki, materiały drukowane, 
publikacje drukowane formularze, 41 edukacja, edukacja ję-
zykowa, edukacja [nauczanie], organizacja egzaminów w za-
kresie edukacji, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji, 
organizowanie seminariów związanych z edukacją, edukacja 
zawodowa dla młodych ludzi, edukacja on-line z kompu-
terowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstra-
netów, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów 
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, organizo-
wanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organi-
zowanie zawodów w zakresie edukacja lub rozrywki, usługi 
szkół w zakresie edukacji, zajęcia zorganizowane dla dzieci 
w zakresie edukacji lub rozrywki, obozy letnie w zakresie roz-
rywki lub edukacji, doradztwo zawodowe.

(210) 473275 (220) 2017 06 23
(731) URBAŃSKI KRZYSZTOf MKTRADE, Łódź
(540) GO-PARTY
(510), (511) 4 świeczki, 11 lampiony na świece, przenośne 
lampiony, oświetlenie dekoracyjne, 28 serpentyny, wstęgi 
(akcesoria dekoracyjne na przyjęcia), maski kostiumowe, 
czapki karnawałowe.

(210) 473278 (220) 2017 06 23
(731) PPh TEChCLEAN TOMASZ GIL, Mysłowice
(540) V-TECh
(510), (511) 1 specjalistyczna ciecz do układu chłodzenia 
podziemnych kolejek spalinowych, produkty chemiczne 
do użytku przemysłowego.

(210) 473354 (220) 2017 06 26
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Pekao PTE Powszechne Towarzystwo Emerytalne

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.04.01, 03.04.05, 26.11.07
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debe-
towe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne 
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne, 

karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki 
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elek-
troniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt 
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura 
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart banko-
wych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat 
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortują-
ce i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, ter-
minale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy 
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne ma-
szyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe, 
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub 
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania 
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputero-
we, oprogramowanie komputerowe wspomagające świad-
czenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości 
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń 
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz da-
nych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, 
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, spo-
rządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradz-
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i han-
dlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, 
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi 
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej 
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi 
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji sta-
tystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbio-
rami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, usługi systematy-
zacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych ba-
zach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, 
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi 
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usłu-
gi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, 
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi 
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat termi-
nowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadza-
nia rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych 
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usłu-
gi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy 
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji pa-
pierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmo-
wania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
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wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, 
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi fi-
nansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi 
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami 
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie 
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, 
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wyda-
wania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej, 
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finan-
sowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna, 
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring 
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpie-
czenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(210) 473355 (220) 2017 06 26
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Xelion Dom Inwestycyjny

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.04.01, 03.04.05, 26.11.08
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty de-
betowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunk-
cyjne do usług bankowych i finansowych, karty identyfi-
kacyjne, karty kodowane magnetycznie, karty zawierające 
płytki obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, 
elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, 
sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, apa-
ratura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart 
bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty 
do wpłat i pozostawiania depozytów, automatyczne ma-
szyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów 
sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprze-
daży, mechanizmy na monety do automatów sprzeda-
jących, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji 
finansowych, kasy sklepowe, maszyny liczące, urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart 
płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe wspomagające świadczenie usług banko-
wych, finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie 
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, opro-
gramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom 
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, 
oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, opro-
gramowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi 
audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie 
wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo w za-
kresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, 
analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, usługi 

w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi re-
klamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, 
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni rekla-
mowej i czasu reklamowego, usługi obsługi programów 
lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy 
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostęp-
niania informacji o działalności gospodarczej, opracowy-
wanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi i zbiorami danych w systemach kom-
puterowych, pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji 
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo 
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich 
ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usłu-
gi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości interne-
towej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi 
prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie 
rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania 
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usłu-
gi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń 
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajo-
wych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usłu-
gi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi 
przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych 
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń 
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi 
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami 
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych, 
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarzą-
dzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościo-
wych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont 
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów warto-
ściowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, 
analizy finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośred-
nictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie 
emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi 
przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów 
i papierów wartościowych, usługi udostępniania skrytek 
sejfowych, obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, 
usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emery-
talne, usługi planowania w zakresie emerytur, zarządzenia 
inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń emerytal-
nych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami 
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powier-
nicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi 
kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwesty-
cyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie 
leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), 
bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecznych, 
administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakre-
sie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, 
faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, 
usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, or-
ganizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie 
finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie banko-
wości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchome-
go, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości 
oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, in-
formacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana 
w Internecie.
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(210) 473362 (220) 2017 06 26
(731) POGOTOWIE KULTURALNO SPOŁECZNE, Białystok
(540) pozdro techno.

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 25 odzież, 35 reklama, 41 organizowanie i pro-
wadzenie koncertów.

(210) 473380 (220) 2017 06 26
(731) WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warka
(540) BIO dobry CYDR dobry CYDR BIO Z NAJLEPSZYCh 

ODMIAN EKOLOGICZNYCh JABŁEK

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.13, 01.01.01, 01.01.05, 05.03.11, 
05.03.13, 19.07.01

(510), (511) 33 cydr z jabłek pochodzących z ekologicznej 
metody produkcji.

(210) 473387 (220) 2017 06 26
(731) frito-Lay Trading Company (Poland) Gmbh, Berno, Ch
(540) star

(531) 03.01.08, 03.01.28, 05.07.02, 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 
29.01.15, 08.07.08

(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające 
się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych, 
innych materiałów roślinnych lub ich kombinacji, włączając 
w to chipsy z kukurydzy, chipsy tortilla, chipsy pita, chipsy 
ryżowe, ciasteczka ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, prec-
le, dmuchane przekąski, prażoną kukurydzę (popcorn), kan-
dyzowaną prażoną kukurydzę (popcorn) i orzeszki ziemne, 
przekąski do sosów (dipów) i salsa, przekąski w postaci bato-
nów, wszystkie zawarte w międzynarodowej klasie 30.

(210) 473389 (220) 2017 06 26
(731) frito-Lay Trading Company (Poland) Gmbh, Berno, Ch
(540) star MACZUGI TOMATO KETChUP

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.01.01, 01.01.02, 04.02.20, 08.07.08
(510), (511) 30 gotowe do spożycia przekąski składające 
się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż, płatków zbożowych, 
innych materiałów roślinnych lub ich kombinacji, włączając 
w to chipsy z kukurydzy, chipsy tortilla, chipsy pita, chipsy 
ryżowe, ciasteczka ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, prec-
le, dmuchane przekąski, prażoną kukurydzę (popcorn), kan-
dyzowaną prażoną kukurydzę (popcorn) i orzeszki ziemne, 
przekąski do sosów (dipów) i salsa, przekąski w postaci bato-
nów, wszystkie zawarte w międzynarodowej klasie 30.

(210) 473392 (220) 2017 06 26
(731) A.B. BERREN-hANDLOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Reguły
(540) karmisz miłością
(510), (511) 10 laktatory dla matek karmiących, odciąga-
cze pokarmu, urządzenia do karmienia piersią, wkładki lak-
tacyjne, ochraniacze sutkowe, butelki dla dzieci, smoczki 
do użytku z butelkami do karmienia niemowląt, smoczki 
niemowlęce, gryzaki na ząbkowanie, pojemniki na butelki 
do karmienia, aspiratory do nosa.

(210) 473398 (220) 2017 06 27
(731) hAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) ANTONI hAWEŁKA
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów spożywczych, tytonio-
wych, przemysłowych, leków, sprzedaż przez internet ar-
tykułów spożywczych i przemysłowych, administrowanie 
i zarządzanie centrami handlowo - rozrywkowymi, sklepami, 
punktami usługowymi, hurtowniami, obiektami sportowymi, 
obiektami rozrywkowo - rekreacyjnymi, usługi związane z or-
ganizowaniem ośrodków ochrony zdrowia wszelkiego typu 
w tym szpitali oraz ich zarządzaniem i administrowaniem, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie mar-
ketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w za-
kresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi 
związane z organizacją sieci handlowych, gastronomicznych 
i hotelowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono-
wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, usługi reklamowe, 
usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, wy-
najmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 
pokazy towarów, pokazy mody w celach handlowych i pro-
mocyjnych, usługi w zakresie agencji importowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych 
baz danych, usługi związane z udostępnianiem baz danych, 
wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, wynajmo-
wanie powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie 
informacji handlowej, usługi reklamy i promocji sprzedaży 
na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, prowa-
dzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za po-
mocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji 
wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i im-
prez kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, 
wyceny dotyczące przedsięwzięć handlowych, gastrono-
micznych i hotelowych, organizowanie losowania nagród 
w celach promocyjnych, organizacja konkursów w celach 
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowa-
nych, próbek, promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kart rabatowych, zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 
usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów 
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub 
reklamowych, usługi klubów klienta dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, wprowadzanie na rynek 
nowych produktów, usługi w zakresie tworzenia marki, usłu-
gi w zakresie oceny marki, firmy, 43 prowadzenie: kawiarni, 
restauracji, punktów gastronomicznych, hoteli, przygoto-
wywanie żywności na zamówienie oraz jej dostawa, usługi 
realizowane w gastronomii, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na: posie-
dzenia, mityngi, narady, szkolenia, wypożyczanie: krzeseł, 
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowa-
nie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacja noclegów 
w hotelach, pensjonatach i innych podmiotach zajmujących 
się czasowym zakwaterowaniem, domy opieki dla osób 
w podeszłym wieku, usługi opieki nad dziećmi świadczone 
w obiektach handlowych, gastronomicznych, hotelowych.

(210) 473419 (220) 2017 06 27
(731) POLITEChNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(540) INNO EKO TECh TARGI TRANSGRANICZNE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.04, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych 
lub reklamowych.

(210) 473468 (220) 2017 06 28
(731) DEEP PhARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Deep Pharma

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, balsamy do ce-
lów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, barwniki do celów kosmetycznych, henna, antyperspi-
ranty, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, perfumy, produkty 
perfumeryjne, bazy do perfum kwiatowych, bursztyn, eks-
trakty kwiatowe, piżmo, preparaty do odymiania, woda ko-
lońska, woda perfumowana, woda lawendowa, woda utle-
niona do celów kosmetycznych, woda javelle, płyny 
po goleniu, jonony, olejki do celów kosmetycznych, olejki 
do perfum i zapachów, olejek bergamotowy, olejek golterio-
wy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, 
olejek różany, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa ce-
drowego, cytrynowe olejki eteryczne, esencja mięty, esencje 
eteryczne, olejki toaletowe, terpeny, kosmetyki w tym ko-
smetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty 
do samoopalania, preparaty fito kosmetyczne, preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
nielecznicze, płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, środki czyszczące do higieny in-
tymnej, nielecznicze, sole kąpielowe do celów innych niż 
lecznicze sole wybielające, preparaty ściągające do celów 
kosmetycznych, preparaty toaletowe, mydła, mydła przeciw-
potowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, 
mydło migdałowe, środki do czyszczenia zębów, żele do wy-
bielania zębów, paski wybielające zęby, preparaty do czysz-
czenia protez zębowych, preparaty do polerowania protez 
dentystycznych, woda toaletowa, woda po goleniu, dezodo-
ranty, olejki eteryczne, kremy do skóry, lotiony do skóry z fil-
trem przeciwsłonecznym, preparaty do opalania, kremy 
do twarzy, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, 
żele do kąpieli, odświeżacze do ust, paski odświeżające od-
dech, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, płyny do płukania ust 
do celów niemedycznych, preparaty do pielęgnacji włosów, 
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do czyszczenia i pie-
lęgnacji włosów, odżywki do włosów, neutralizatory do trwa-
łej ondulacji, preparaty do kręcenia włosów, preparaty 
do prostowania włosów, szampony, suche szampony, prepa-
raty do barwienia włosów, farby do włosów, lakier do wło-
sów, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do gole-
nia, kamień ałun, preparaty do depilacji, wosk do depilacji, 
pigmenty do kosmetyków, zestawy kosmetyków, środki czy-
stości, środki sanitarne będące środkami toaletowymi, prepa-
raty do makijażu, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do brwi, kosmetyki 
do rzęs, szminki, błyszczyki do ust, pomadki do ust, etui 
na szminkę, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, sztuczne rzę-
sy, tusze do rzęs, puder do twarzy, kleje do celów kosmetycz-
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nych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kleje 
do przymocowywania sztucznych rzęs, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, lakiery do paznokci, zmywacze do paznokci, 
środki do usuwania lakierów, sztuczne paznokcie, naklejane 
ozdoby do paznokci, kalkomania ozdobna do celów kosme-
tycznych, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosme-
tycznych, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, pre-
paraty do demakijażu, chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania 
makijażu, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów ko-
smetycznych, wazelina kosmetyczna, waciki do celów ko-
smetycznych, wata do celów kosmetycznych, wybielacze 
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, przybory toaletowe i kosmetyczne, mieszaniny 
zapachowe potpourri, saszetki zapachowe do bielizny, środki 
odświeżające powietrze, 5 albuminowe artykuły żywnościo-
we do celów medycznych, dietetyczna żywność, dietetycz-
na żywność przystosowana do celów medycznych, żywność 
homogenizowana przystosowana do celów medycznych, 
żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz-
nych, żywność dla niemowląt, dietetyczne substancje przy-
stosowane do celów medycznych, mineralne dodatki 
do żywności do celów leczniczych, homogenizowana żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, liofilizowana 
żywność przystosowana do celów medycznych, liofilizowa-
ne mięso przystosowane do celów medycznych, dietetycz-
ne napoje przystosowane do celów medycznych, jedzenie 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, ekstrak-
ty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], 
wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary 
do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, 
guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, 
herbata dla astmatyków, herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na le-
karstwa, lecytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, leki 
pomocnicze wspierające do celów medycznych, leki serote-
rapeutyczne, leki wzmacniające, leki do celów stomatolo-
gicznych, lekarstwa przeciw zaparciom, nalewki do celów 
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznic-
twie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, olej-
ki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, 
parafarmaceutyki, preparaty albuminowe do celów medycz-
nych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów 
medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitotera-
peutyczne do celów medycznych, preparaty medyczne 
do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farma-
ceutycznych, preparaty nutraceutyczne do celów terapeu-
tycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, 
preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwa-
wienie, preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami 
śladowymi dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów 
farmaceutycznych, preparaty wspomagające leczenie 
i wzmacniające organizm, podnoszące odporność organi-
zmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mi-
kroelementy, do celów leczniczych, preparaty ziołowe 
do celów leczniczych, preparaty do odchudzania, produkty 
uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycz-
nych lub medycznych, słodycze do celów leczniczych, cu-
kierki do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, 
cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, słód do celów 
farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, substy-
tuty posiłków, żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone 
do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi, suple-

menty diety przeznaczone do uzupełniania normalnej diety 
lub przynoszenia korzyści dla zdrowia, suplementy diety 
do celów leczniczych, suplementy diety do użytku medycz-
nego, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, 
suplementy mineralne do żywności, suplementy żywno-
ściowe, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy 
diety zawierające białko, suplementy diety zawierające droż-
dże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy die-
ty zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kaze-
inę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy 
diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety za-
wierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające sie-
mię lniane, odżywcze suplementy diety, mineralne suple-
menty diety, błonnik pokarmowy, syropy do użytku 
farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych, enzymy 
do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów far-
maceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, 
środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki 
przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki na-
senne, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, 
tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchu-
dzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki witaminowe, 
witaminy, tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, 
zioła do palenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki 
do celów medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny 
do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do ce-
lów medycznych, przylepne plastry lecznicze, plastry o dzia-
łaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, rozpuszczal-
niki do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, 
wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, 
woda gulardowa, woda melisowa do celów farmaceutycz-
nych, woda morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, 
wody mineralne do celów medycznych, maści do celów far-
maceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, 
maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom do użytku far-
maceutycznego, opodeldok maść mydlano-kamforowa, bal-
samy do użytku medycznego, balsamiczne preparaty do ce-
lów medycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, 
alkohol leczniczy, borowina lecznicza, hematogen, hemoglo-
bina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne składające się 
z żywych tkanek, komórki macierzyste do celów medycz-
nych, sperma do sztucznego zapłodnienia, kąpiele tlenowe, 
sztyfty kaustyczne, sztyfty przeciw brodawkom, środki he-
mostatyczne w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu 
się, środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, środki na odci-
ski, środki przeciw zrogowaceniom, aerozole chłodzące 
do celów medycznych, lecznicze płyny do przemywania 
oczu, roztwory do szkieł kontaktowych, lecznicze płyny 
do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty 
toaletowe, szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, 
lecznicze suche szampony, lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, produkty biobójcze, aldehydy do celów farmaceu-
tycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, 
produkty bakteriobójcze, produkty biologiczne do celów 
leczniczych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod-
ne, produkty biotechnologiczne do celów leczniczych, chi-
rurgiczne implanty z komórek macierzystych, chirurgiczne 
tkaniny takie jak: bandaże chirurgiczne, chusteczki do użytku 
chirurgicznego, środki opatrunkowe, materiały opatrunko-
we, chirurgiczne materiały opatrunkowe, płyny farmaceu-
tyczne, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, 
materiały opatrunkowe, medyczne, gaza opatrunkowa, gazy 
do celów medycznych, bandaże, bandaże opatrunkowe, 
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płótno opatrunkowe, waciki do celów medycznych, wata 
do celów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptycz-
na, wata higroskopijna, wata opatrunkowa, gąbki do ran, 
opaski barkowe do celów chirurgicznych, opaski higieniczne, 
przylepne taśmy do celów medycznych, środki i materiały 
dentystyczne, materiały do leczenia zębów, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, wosk do mo-
delowania do celów stomatologicznych, dentystyczne ma-
teriały ścierne, kleje do protez dentystycznych, mastyksy 
dentystyczne, stopy metali szlachetnych do celów denty-
stycznych, amalgamaty dentystyczne, amalgamaty denty-
styczne ze złota, lakier dentystyczny, porcelana do protez 
dentystycznych, protezy dentystyczne, mydła antybakteryj-
ne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, środki sanitarne, 
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, 
środki dezynfekujące, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, preparaty stosowane w rentgenodiagnostyce, 
substancje diagnostyczne do celów leczniczych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą-
dzikowe, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, pre-
paraty leczące wszawicę [pedikulicydy], preparaty lecznicze 
na porost włosów, preparaty na hemoroidy, preparaty na od-
mrożenia, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty 
do irygacji do celów medycznych, płyny do przemywania po-
chwy do celów medycznych, preparaty przeciw moczeniu 
się, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów 
farmaceutycznych, produkty chemiczne przeznaczone dla 
nauk medycznych, preparaty enzymatyczne do celów lecz-
niczych, wkładki do stanika dla karmiących matek, pieluchy 
dla niemowląt, podpaski higieniczne, majtki chłonne dla 
osób cierpiących na inkontynencję, majtki higieniczne, pielu-
chy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluszki dla nie-
mowląt, pielucho majtki dziecięce, tampony, podpaski higie-
niczne, taśmy do podpasek, intymne preparaty nawilżające, 
żele do stymulacji seksualnej, 10 analizatory do użytku me-
dycznego, analizatory do identyfikacji bakterii do celów me-
dycznych, analizatory składu ciała, aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, aparatura do mikrodermabrazji, apa-
ratura do radioterapii, aparatura i instalacje do wytwarzania 
promieni rentgenowskich do celów medycznych, lampy 
rentgenowskie do celów medycznych, ekrany radiologiczne 
do celów medycznych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętni-
czego krwi, aparaty do masażu wibracyjnego przyrządy 
do masażu estetycznego, wibratory łóżkowe wibratory 
na gorące powietrze do celów medycznych, aparatura i in-
strumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, biodegrado-
walne implanty do zespalania kości, implanty chirurgiczne 
składające się ze sztucznych materiałów, materiały do zszy-
wania, nici chirurgiczne, katgut, kleszcze, kleszcze do kastra-
cji, kompresory, lancety, (usterka stosowane w chirurgii, na-
rzędzia do nacinania do celów chirurgicznych, nożyczki 
chirurgiczne, okrycia chirurgiczne, odzież specjalna używana 
w salach operacyjnych, piły do celów chirurgicznych, przy-
rządy do cięcia stosowane w chirurgii, stoły operacyjne, ter-
moelektryczne kompresy, sondy chirurgiczne, sztuczna skó-
ra do celów chirurgicznych, szyny do użytku chirurgicznego, 
trokary, gąbki chirurgiczne, stenty, przyborniki dla chirurgów 
i lekarzy innych specjalności, urządzenia i instrumenty me-
dyczne, urządzenia do analizy krwi, urządzenia do anestezji, 
urządzenia do sztucznego oddychania, urządzenia do ćwi-
czeń fizycznych do celów medycznych, urządzenia do fumi-
gacji do celów medycznych, urządzenia do karmienia piersią, 
urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do le-
czenia głuchoty, urządzenia do leczenia trądziku, urządzenia 
do masażu, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia 
do monitorowania tkanki tłuszczowej, urządzenia do poda-

wania lekarstw wszczepiane pod skórę, urządzenia do reani-
macji, urządzenia do regeneracji komórek macierzystych 
do celów medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej 
do celów medycznych urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, 
urządzenia terapeutyczne z gorącym powietrzem, urządze-
nia dźwigowe dla osób niepełnosprawnych, urządzenia 
do testów DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia 
do użytku w ortodoncji, urządzenia i przyrządy urologiczne, 
urządzenia radiologiczne do celów medycznych, urządzenia 
rentgenowskie do celów medycznych, urządzenia zabezpie-
czające przed promieniami rentgenowskimi do celów me-
dycznych, artykuły ortopedyczne, gorsety do celów me-
dycznych, gorsety brzuszne, bandaże elastyczne, bandaże 
ortopedyczne na kolana, bandaże usztywniające na stawy, 
pończochy elastyczne do celów chirurgicznych, pończochy 
przeciwżylakowe, obuwie ortotyczne, wkładki ortopedycz-
ne, wkładki na płaskostopie, wkładki z podparciem łuku sto-
py do obuwia, separatory palców u nóg do celów ortope-
dycznych, kule inwalidzkie, nasadki do kul, laski-czwórnogi 
do celów medycznych, balkoniki dla osób niepełnospraw-
nych, protezy kończyn, pasy do celów medycznych, pasy 
brzuszne, pasy podbrzuszne, pasy przepuklinowe, pasy prze-
puklinowe pępkowe, pasy ciążowe, pasy do celów ortope-
dycznych, pasy do celów medycznych, elektryczne pasy gal-
waniczne do celów medycznych, opaski gipsowane 
do celów ortopedycznych, pesaria, przyrządy i przybory 
dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, lusterka 
dentystyczne, wiertła dentystyczne, protezy dentystyczne, 
sztuczna szczęka, sztuczne zęby, sztyfty dentystyczne 
do sztucznych zębów, ochraniacze zębów do celów denty-
stycznych, gumki ortodontyczne, fotele do celów medycz-
nych lub dentystycznych, fotele dentystyczne, łóżka specjal-
nie skonstruowane do celów medycznych, łóżka wodne 
do celów medycznych, materace nadmuchiwane do celów 
medycznych, materace położnicze, dmuchane poduszki 
do celów medycznych, poduszeczki termiczne do udzielania 
pierwszej pomocy, poduszki do celów medycznych, podusz-
ki przeciw bezsenności, koce podgrzewane elektrycznie 
do celów poduszki przeciw bezsenności, koce podgrzewane 
elektrycznie do celów prześcieradła dla osób niekontrolują-
cych czynności fizjologicznych, podkłady zapobiegające od-
leżynom, podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów 
leczniczych, nosze na kółkach, nosze używane w karetkach 
pogotowia, lampy do celów medycznych, lampy kwarcowe 
do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów me-
dycznych, filtry promieni ultrafioletowych do celów medycz-
nych, aparaty słuchowe, trąbki uszne ułatwiające słyszenie, 
aparaty do ochrony słuchu, zatyczki do uszu, aspiratory 
do nosa, aplikatory pigułek, artykuły antykoncepcyjne, bańki 
lekarskie, baseny i kaczki sanitarne, baseny sanitarne, boty 
do celów medycznych, bransolety do celów medycznych, 
bransoletki przeciwreumatyczne, buteleczki z kroplomierzem 
do celów medycznych, cewniki, defibrylatory, dializatory, elek-
trody do użytku medycznego, elektrokardiografy, futerały 
na instrumenty medyczne, galwaniczna aparatura terapeu-
tyczna, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, grzebienie 
do wyczesywania wszy, gumowe lalki, hemometry, inhalatory, 
inkubatory do celów medycznych inkubatory dla noworod-
ków, insuflatory, kaftany bezpieczeństwa, gastroskopy, kame-
ry endoskopowe do celów medycznych, kaniule, krzesła sede-
sowe, kubeczki do podawania leków, maski anestezjologiczne, 
maski do sztucznego oddychania, maski stosowane przez 
personel medyczny, meble wykonane specjalnie do celów 
medycznych, miski do celów medycznych, termometry 
do celów medycznych naklejki termoczułe do użytku me-
dycznego, nożyki do odcisków, obrączki przeciwreumatycz-
ne, ochraniacze na palce do celów medycznych, odzież kom-
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presyjna, oftalmometry oftalmoskopy, opaski podtrzymujące, 
podkładki podbrzuszne, pojemniki do aplikowania leków, 
smoczki, smoczki do butelek do karmienia, pojemniki na bu-
telki do karmienia, pojemniki na odpady pochodzenia me-
dycznego, pompy do celów medycznych, prezerwatywy, 
prowadniki do celów medycznych, przybory do mycia wgłę-
bień ciała, przyrządy do wykonywania lewatywy do celów 
medycznych, przyrządy elektryczne do akupunktury, przy-
rządy położnicze, respiratory do sztucznego oddychania, rę-
kawice do celów medycznych rękawice do masażu, rozpyla-
cze do celów medycznych rozpylacze aerozoli do celów 
medycznych, rurki drenujące do celów medycznych, rurki 
z radem do celów medycznych, sondy do celów medycz-
nych, sondy do cewki moczowej, spirometry, spluwaczki 
do celów medycznych, stetoskopy, strzykawki do celów me-
dycznych, strzykawki do zastrzyków, strzykawki do cewki 
moczowej, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwo-
we, igły do akupunktury, igły do celów medycznych, igły 
do zszywania, stymulator serca, stymulatory mózgu, szczo-
teczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia 
wgłębień ciała, szpatułki laryngologiczne do celów medycz-
nych, soczewki [protezy wewnątrzgałkowe] do im plantacji 
chirurgicznych, sztuczne gałki oczne, sztuczne piersi, tem-
blaki, tomografy do celów medycznych, sztuczne włosy, 
worki na wodę do celów medycznych, worki z lodem do ce-
lów medycznych, wyciągi do celów medycznych, zabawki 
erotyczne, zakraplacze do celów medycznych, zamknięcia 
do butelek do karmienia, zestawy do irygacji, 29 substancje 
dietetyczne do celów żywienia na bazie mleka, produktów 
mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, suplementy diety 
na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów 
jadalnych, suplementy mineralne do żywności na bazie mle-
ka, produktów mlecznych, olejów i tłuszczów jadalnych, su-
plementy żywnościowe na bazie mleka, produktów mlecz-
nych, olejów i tłuszczów jadalnych, dietetyczne artykuły 
spożywcze na bazie mleka, produktów mlecznych, olejów 
i tłuszczów jadalnych, artykuły spożywcze uzupełniające dla 
celów żywienia na bazie: białek, tłuszczów, aminokwasów, 
kwasów tłuszczowych z dodatkiem witamin, składników mi-
neralnych, pierwiastków śladowych, albo oddzielnie albo 
w kombinacji, napoje mleczne dietetyczne do celów żywie-
nia, napoje z mlekiem dietetyczne do celów żywienia, diete-
tyczne produkty spożywcze na bazie przetworzonych wa-
rzyw i owoców, 30 napary dietetyczne do celów żywienia, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów żywienia 
na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy diety 
na bazie mąki i produktów zbożowych, suplementy mineral-
ne do żywności na bazie mąki i produktów zbożowych, su-
plementy żywnościowe na bazie mąki i produktów zbożo-
wych, dietetyczne napoje na bazie czekolady, herbaty, kakao 
i kawy przystosowane do celów żywienia, herbaty odchu-
dzające do celów żywienia, herbaty ziołowe odchudzające 
do celów żywienia, produkty pro biotyczne, produkty żyw-
nościowe dietetyczne do celów żywienia na bazie mąki 
i produktów zbożowych, produkty żywnościowe dietetycz-
ne ze skrobi do celów żywienia, słodycze dietetyczne do ce-
lów żywienia, preparaty zbożowe dietetyczne do celów ży-
wienia, żywność dietetyczna na bazie mąki do celów 
żywienia, dietetyczne produkty spożywcze na bazie owsa 
do celów żywienia, pieczywo dietetyczne do celów żywie-
nia, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest ryż, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
usługi agencji importowo- eksportowych, administrowanie 
działalności handlowej, zarządzanie w działalności handlo-
wej, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługo-

dawców pracujących jako wolni strzelcy, analizy kosztów, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania biz-
nesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, wyce-
ny handlowe, usługi w zakresie porównywania cen, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą outsourcing, doradztwo fachowe handlowe w zakre-
sie obrotu lekami, środkami farmaceutycznymi, informacja 
o działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji han-
dlowej o lekach, pośrednictwo w zakresie uzyskania rejestra-
cji leków, środków farmaceutycznych, artykułów medycz-
nych i opatrunkowych, składów celnych, agencje reklamowe, 
reklama, usługi reklamowe, publikowanie tekstów reklamo-
wych i sloganów reklamowych, reklama prasowa, reklama 
telewizyjna, reklama multimedialna, reklama za pośrednic-
twem sieci komputerowych internetu, wszelka reklama 
z użyciem następujących nośników: papier, folia metalowa, 
folie z tworzyw sztucznych, kompozycje w/w nośników, za-
kup powierzchni reklamowych w prasie oraz czasu anteno-
wego w radiu i telewizji, bezpośrednia reklama pocztowa, 
wypożyczanie materiałów reklamowych, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek-
tów i próbek reklamowych, organizacja i prowadzenie 
kampanii reklamowych, prowadzenie promocji nowych le-
ków, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, projekto-
wanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, uaktual-
nianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów 
reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, 
produkcja programów typu telezakupy, produkcja progra-
mów związanych z telezakupami, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, organizacja pokazów, usługi 
w zakresie marketingu w kraju i zagranicą, usługi marketin-
gowe w szczególności w postaci tworzenia programów lo-
jalnościowych z udziałem sprzedaży po promocyjnych ce-
nach, usługi marketingowe w tym reklama osób trzecich, 
telemarketing, usługi public relations, doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, prowa-
dzenie aptek i hurtowni leków oraz materiałów medycznych, 
prowadzenie aptek internetowych, usługi prowadzenia skle-
pów w zakresie sprzedaży kosmetyków i artykułów toaleto-
wych, prowadzenie sklepów zielarsko-medycznych oraz 
sklepów specjalistycznych zaopatrzenia medycznego, usługi 
prowadzenia aptek w zakresie sprzedaży leków i produktów 
farmaceutycznych, sprzedaż produktów farmaceutycznych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek fachowych, cza-
sopism fachowych poprzez zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich tych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować w hurtowni wielobranżowej i w sklepie za pośred-
nictwem sieci teleinformatycznej, internetu, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie 
i sklepie internetowym z towarami: środki wybielające i inne 
substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, 
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 
środki do czyszczenia zębów, produkty farmaceutyczne 
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, sub-
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stancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla nie-
mowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plom-
bowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, 
aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatolo-
giczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, materiały 
do zszywania stosowane w chirurgii, dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom [punkty in-
formacji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowe bazy danych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, re-
jestracja komunikatów pisemnych i danych, sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, usługi pośrednictwa biznesowe-
go dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych 
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakre-
sie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług 
dla innych przedsiębiorstw], wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
dekoracja wystaw sklepowych, 39 usługi w zakresie dystry-
bucji, magazynowania, pakowania, przewożenia i składowa-
nia leków, surowców farmaceutycznych, artykułów medycz-
nych, środków farmaceutycznych, dostarczanie paczek, 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
dostarczanie wiadomości, magazynowanie elektronicznych 
nośników danych lub dokumentów, składowanie towarów, 
usługi kurierskie [wiadomości lub towary], pakowanie pre-
zentów, pakowanie towarów, usługi butelkowania, 41 do-
radztwo zawodowe, doradztwo zawodowe w zakresie far-
macji, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie fil-
mów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elek-
tronicznych nie do pobrania, dostarczanie programów tele-
wizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, kompu-
terowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie 
praktyczne - pokazy, kursy korespondencyjne, nauczanie in-
dywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
teleturniejów, organizowanie loterii, organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie ksią-
żek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czaso-
pism, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, re-
zerwowanie miejsc na pokazy, sprawdziany edukacyjne, 
tłumaczenia, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi 
przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wydawnicze i re-
porterskie, organizowanie audycji radiowych i telewizyjnych, 
organizowanie akcji społecznych, wynajmowanie, wypoży-

czanie i leasing w zakresie wymienionych usług, zawarte 
w tej klasie: doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie 
wymienionych usług, 44 usługi w zakresie higieny i pielę-
gnacji urody ludzi świadczone przez pojedyncze osoby lub 
placówki, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, pora-
dy aptekarskie, analizy medyczne związane z leczeniem 
osób takie jak prześwietlenia rentgenowskie oraz pobierania 
próbek krwi, aromaterapia, chiropraktyka, chirurgia plastycz-
na, depilacja woskiem, fizjoterapia, fryzjerstwo, hospicja, im-
plantacja włosów, leczenie odwykowe pacjentów naduży-
wających środki odurzające, łaźnie publiczne do celów 
higienicznych, łaźnie tureckie, usługi saun, usługi solariów, 
manicure, masaż, opieka paliatywna, opieka pielęgniarska, 
ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc me-
dyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, po-
rady w zakresie farmakologii, przekłuwanie ciała, salony pięk-
ności, usługi sanatorii, sporządzanie leków recepturowych 
przez farmaceutów, szpitale, świadczenie usług przez domy 
opieki nad starszymi ludźmi, tatuowanie, terapia mowy, usłu-
gi banków krwi, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, 
usługi dentystyczne usługi ortodontyczne, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia usługi klinik medycznych, usługi kuracji 
uzdrowiskowych: usługi medycyny alternatywnej, usługi 
medyczne, usługi optyczne, usługi położnicze, usługi psy-
chologów, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi zapładnia-
nia metodą in vitro, usługi telemedyczne, usługi terapeutycz-
ne, usługi wizażystów, wypożyczanie instalacji sanitarnych, 
wypożyczanie sprzętu medycznego.

(210) 473474 (220) 2017 06 28
(731) DEEP PhARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Karnosil
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność dla niemowląt, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności 
do celów leczniczych, homogenizowana żywność przy-
stosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność 
przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napo-
je przystosowane do celów medycznych, jedzenie liofili-
zowane przystosowane do celów medycznych, ekstrakty 
roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], 
wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary 
do celów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, 
guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, 
herbata dla astmatyków, herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na le-
karstwa, lecytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, leki 
pomocnicze wspierające do celów medycznych, leki sero-
terapeutyczne, leki wzmacniające, leki do celów stomatolo-
gicznych, lekarstwa przeciw zaparciem, nalewki do celów 
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecz-
nictwie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, 
olejki lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycz-
nych, parafarmaceutyki, preparaty albuminowe do celów 
medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceu-
tycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, 
preparaty chemiczno-farmaceutyczne preparaty, enzyma-
tyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutycz-
ne, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, 
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preparaty medyczne do odchudzania, preparaty na bazie 
wapna do celów farmaceutycznych, preparaty nutraceu-
tyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, prepa-
raty organoterapeutyczne, preparaty rozszerzające oskrze-
la, preparaty tamujące krwawienie, preparaty witaminowe, 
preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi, preparaty 
zawierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty 
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, pod-
noszące odporność organizmu, wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, do celów leczni-
czych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty 
do odchudzania, produkty uboczne z procesu obróbki zia-
ren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, słody-
cze do celów leczniczych, cukierki do celów leczniczych, 
cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów far-
maceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, glukoza 
do celów medycznych, substytuty posiłków, żywność i na-
poje dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, 
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety przeznaczo-
ne do uzupełniania normalnej diety lub przynoszenia ko-
rzyści dla zdrowia, suplementy diety do celów leczniczych, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy die-
ty sporządzone głównie z witamin, suplementy mineralne 
do żywności, suplementy żywnościowe, suplementy diety 
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, 
suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety 
zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, 
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety 
zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające 
lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszcze-
le, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy 
diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające 
pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lnia-
ne, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, błonnik pokarmowy, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, enzymy do celów medycznych, enzymy do ce-
lów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farma-
ceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, 
środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki 
przeciwrobacze, środki przeczyszczające: środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki na-
senne, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, 
tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchu-
dzanie, tabletki zmniejszające apetyt, tabletki witaminowe, 
witaminy, tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, 
zioła do palenia do celów medycznych, narkotyki, narkoty-
ki do celów medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, 
płyny do celów farmaceutycznych, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, pla-
stry do celów medycznych, przylepne plastry lecznicze, 
plastry o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączko-
wym, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylep-
nych, czopki lecznicze, wstępnie wypełnione strzykawki 
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, 
maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, 
maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, 
opodeldok maść mydlano-kamforowa, balsamy do użytku 
medycznego, balsamiczne preparaty do celów medycz-
nych, balsam gurjunowy do celów medycznych, alkohol 
leczniczy, borowina lecznicza, hematogen, hemoglobina, 
immunostymulanty.

(210) 473476 (220) 2017 06 28
(731) DEEP PhARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) femicontrol forte
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność dla niemowląt, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności 
do celów leczniczych, homogenizowana żywność przy-
stosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność 
przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, jedzenie liofilizowa-
ne przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślin-
ne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi 
z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów far-
maceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żu-
cia do celów medycznych, herbata lecznicza, herbata dla 
astmatyków, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna 
do celów medycznych, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspie-
rające do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki 
wzmacniające, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa 
przeciw zaparciem, nalewki do celów medycznych, napary 
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka 
słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastyl-
ki do ssania do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki, 
preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne 
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudza-
nia, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, 
preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub 
medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty 
rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, pre-
paraty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi 
dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceu-
tycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacają-
ce organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, do ce-
lów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, 
preparaty do odchudzania, produkty uboczne z procesu 
obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, słodycze do celów leczniczych, cukierki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycz-
nych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, 
żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone do użytku 
medycznego, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
przeznaczone do uzupełniania normalnej diety lub przy-
noszenia korzyści dla zdrowia, suplementy diety do celów 
leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suple-
menty mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za-
wierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, su-
plementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suple-
menty diety zawierające propolis, suplementy diety zawie-
rające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię 
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lniane, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, błonnik pokarmowy, syropy do użytku farmaceutycz-
nego, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów 
farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceu-
tycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, środki 
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciw-
robacze, środki przeczyszczające: środki trawienne do ce-
lów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, 
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki 
przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, ta-
bletki zmniejszające apetyt, tabletki witaminowe, witaminy, 
tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do pa-
lenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki do celów 
medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do ce-
lów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do celów 
medycznych, przylepne plastry lecznicze, plastry o działaniu 
przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki 
do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, 
wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, ma-
ści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń 
słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom 
do użytku farmaceutycznego, opodeldok maść mydlano-
-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne 
preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do ce-
lów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, he-
matogen, hemoglobina, immunostymulanty.

(210) 473477 (220) 2017 06 28
(731) DEEP PhARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Aromahelp
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, żyw-
ność dla niemowląt, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności 
do celów leczniczych, homogenizowana żywność przy-
stosowana do celów medycznych, liofilizowana żywność 
przystosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, jedzenie liofilizowa-
ne przystosowane do celów medycznych, ekstrakty roślin-
ne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], wyciągi 
z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów far-
maceutycznych, guma do celów medycznych, guma do żu-
cia do celów medycznych, herbata lecznicza, herbata dla 
astmatyków, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna 
do celów medycznych, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspie-
rające do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki 
wzmacniające, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa 
przeciw zaparciem, nalewki do celów medycznych, napary 
lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka 
słodowego do celów medycznych, olejki lecznicze, pastyl-
ki do ssania do celów farmaceutycznych, parafarmaceutyki, 
preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceu-
tyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycznych, 
preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne 
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudza-
nia, preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, 

preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub 
medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty 
rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, pre-
paraty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi 
dla ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceu-
tycznych, preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, podnoszące odporność organizmu, wzbogacają-
ce organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, do ce-
lów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, 
preparaty do odchudzania, produkty uboczne z procesu 
obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, słodycze do celów leczniczych, cukierki do celów 
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycz-
nych, glukoza do celów medycznych, substytuty posiłków, 
żywność i napoje dietetyczne, przeznaczone do użytku 
medycznego, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
przeznaczone do uzupełniania normalnej diety lub przy-
noszenia korzyści dla zdrowia, suplementy diety do celów 
leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suple-
menty mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety 
zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, 
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za-
wierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, su-
plementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko 
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suple-
menty diety zawierające propolis, suplementy diety zawie-
rające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię 
lniane, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy 
diety, błonnik pokarmowy, syropy do użytku farmaceutycz-
nego, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów 
farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceu-
tycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, środki 
przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciw-
robacze, środki przeczyszczające: środki trawienne do ce-
lów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, 
środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki 
przeciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, ta-
bletki zmniejszające apetyt, tabletki witaminowe, witaminy, 
tabletki wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do pa-
lenia do celów medycznych, narkotyki, narkotyki do celów 
medycznych, kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do ce-
lów farmaceutycznych, chusteczki nasączane płynami far-
maceutycznymi, kompresy, okłady, plastry, plastry do celów 
medycznych, przylepne plastry lecznicze, plastry o działaniu 
przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki 
do usuwania plastrów samoprzylepnych, czopki lecznicze, 
wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, ma-
ści do celów farmaceutycznych, maści do leczenia oparzeń 
słonecznych, maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom 
do użytku farmaceutycznego, opodeldok maść mydlano-
-kamforowa, balsamy do użytku medycznego, balsamiczne 
preparaty do celów medycznych, balsam gurjunowy do ce-
lów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, he-
matogen, hemoglobina, immunostymulanty.

(210) 473480 (220) 2017 06 28
(731) DEEP PhARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Aroma help
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów 
medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, żywność homogenizowana 
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przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana 
przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, 
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, 
mineralne dodatki do żywności do celów leczniczych, homo-
genizowana żywność przystosowana do celów medycznych, 
liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, 
liofilizowane mięso przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, 
ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty zioło-
we do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], 
wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do ce-
lów farmaceutycznych, guma do celów medycznych, guma 
do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza, herbata dla 
astmatyków, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna 
do celów medycznych, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspiera-
jące do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmac-
niające, leki do celów stomatologicznych, lekarstwa przeciw 
zaparciem, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, 
napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka słodowego 
do celów medycznych, olejki lecznicze, pastylki do ssania do ce-
lów farmaceutycznych, parafarmaceutyki, preparaty albumino-
we do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów far-
maceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, 
preparaty chemiczno-farmaceutyczne preparaty, enzymatycz-
ne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty 
fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty medyczne 
do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farmaceu-
tycznych, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty 
rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, pre-
paraty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla 
ludzi, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, 
preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, 
podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, do celów leczniczych, 
preparaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty do od-
chudzania, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż 
do celów dietetycznych lub medycznych, słodycze do celów 
leczniczych, cukierki do celów leczniczych, cukier do celów me-
dycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, słód 
do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, 
substytuty posiłków, żywność i napoje dietetyczne, przezna-
czone do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi, su-
plementy diety przeznaczone do uzupełniania normalnej diety 
lub przynoszenia korzyści dla zdrowia, suplementy diety do ce-
lów leczniczych, suplementy diety do użytku medycznego, 
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy 
mineralne do żywności, suplementy żywnościowe, suplementy 
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające biał-
ko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety za-
wierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suple-
menty diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, 
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy die-
ty zawierające siemię lniane, odżywcze suplementy diety, mine-
ralne suplementy diety, błonnik pokarmowy, syropy do użytku 
farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych, enzymy 
do celów farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów far-
maceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony, 
środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki prze-
ciwrobacze, środki przeczyszczające: środki trawienne do celów 
farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, środki 
zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki prze-

ciwutleniające, tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki 
zmniejszające apetyt, tabletki witaminowe, witaminy, tabletki 
wspomagające opalanie, zioła lecznicze, zioła do palenia do ce-
lów medycznych, narkotyki, narkotyki do celów medycznych, 
kokaina, opium, opiaty, sterydy, płyny do celów farmaceutycz-
nych, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, kom-
presy, okłady, plastry, plastry do celów medycznych, przylepne 
plastry lecznicze, plastry o działaniu przeciwbólowym i prze-
ciwgorączkowym, rozpuszczalniki do usuwania plastrów samo-
przylepnych, czopki lecznicze, wstępnie wypełnione strzykawki 
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, 
maści do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść 
przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, opodel-
dok maść mydlano-kamforowa, balsamy do użytku medycz-
nego, balsamiczne preparaty do celów medycznych, balsam 
gurjunowy do celów medycznych, alkohol leczniczy, borowina 
lecznicza, hematogen, hemoglobina, immunostymulanty.

(210) 473483 (220) 2017 06 28
(731) BRAND MANAGEMENT PROfI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) 100% NAJLEPSZYCh SKŁADNIKÓW Moje odkrycie 
PROfi SAŁATKA gyros z mięsem wieprzowym 
i warzywami

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 03.07.03, 08.05.10, 08.05.25, 
08.07.25, 19.03.25, 05.07.02

(510), (511) 29 dania gotowe z ryżu, warzyw z mięsem i do-
datkami, sałatka gyros z mięsem i warzywami.

(210) 473484 (220) 2017 06 28
(731) BRAND MANAGEMENT PROfI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) 100% NAJLEPSZYCh SKŁADNIKÓW Moje odkrycie 
PROfi SAŁATKA hummus klasyczny z kaszą perłową
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(531) 03.07.03, 05.09.06, 05.09.24, 08.07.05, 26.04.16, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 dania gotowe z kaszy, warzyw z dodatkami, 
sałatka z kaszy z hummusem.

(210) 473485 (220) 2017 06 28
(731) BRAND MANAGEMENT PROfI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną

(540) 100% NAJLEPSZYCh SKŁADNIKÓW Moje odkrycie 
PROfi SAŁATKA z ryżem basmati kurczakiem 
i ananasem

(531) 03.07.03, 05.09.06, 05.09.19, 08.07.05, 26.04.16, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 29 dania gotowe z ryżu, z mięsem i owocami, 
sałatka z ryżem, kurczakiem i ananasem.

(210) 473555 (220) 2017 06 29
(731) TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TM LABS

(531) 01.13.05, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, 
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, 42 badania chemiczne, prace badawczo-rozwo-
jowe w zakresie chemii i farmacji dla osób trzecich, analizy 
chemiczne.

(210) 473556 (220) 2017 06 29
(731) TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TM LABS
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-

smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, suplementy 
diety, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, 
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, 
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy, 42 badania chemiczne, prace badawczo-rozwo-
jowe w zakresie chemii i farmacji dla osób trzecich, analizy 
chemiczne.

(210) 473557 (220) 2017 06 29
(731) TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) CELLABIC
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 473558 (220) 2017 06 29
(731) TM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) 

(531) 26.02.05, 27.01.06, 27.05.19
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 473569 (220) 2017 06 30
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO hANDLOWE KURZEPA  

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) transoil
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje 
napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silniko-
we, parafina, paliwa silnikowe, paliwa lotnicze, koks naftowy, 
paliwa na bazie ksylenu, smary, 35 sprzedaż hurtowa i de-
taliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych i ich produktów 
pochodnych, sprzedaż asfaltów, smoły, płynów hamulco-
wych, płynów hydraulicznych, płynów do chłodnic samo-
chodowych, płynów do spryskiwaczy, preparatów pielę-
gnacyjnych do samochodów, środków konserwujących 
i antykorozyjnych, odmrażaczy do szyb i zamków samo-
chodowych, sprzedaż wyrobów chemicznych i ich półpro-
duktów, sprzedaż poliolefin, prowadzenie na terenie stacji 
paliw sklepów w zakresie towarów artykułów spożywczych, 
przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydaw-
nictw oraz innych materiałów powszechnego i codziennego 
użytku, usługi w zakresie organizacji i zarządzania progra-
mami lojalnościowymi dla klientów, usługi administracyjne 
w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyciągów 
z kont, usługi w zakresie zarządzania zakupami i transakcjami, 
usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i wycią-
gów z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa 
do pojazdów mechanicznych i usług świadczonych przez 
stacje benzynowe, reklama, rozpowszechnienie ogłoszeń 
reklamowych, tworzenie i rozpowszechnianie tekstów spon-
sorowanych, kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
rachunkowość, przygotowywanie list płac, prezentowanie 
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produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
37 usługi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), 
usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw, miano-
wicie usługi myjni samochodowych, usługi zabezpieczania 
pojazdów przed korozją, usługi wymiany olejów, usługi w za-
kresie napraw pojazdów i przyczep, usługi wymiany opon, 
usługi bieżnikowania opon, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji paliw, 43 serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, usługi w zakresie prowadzenia restauracji 
i hoteli, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czaso-
wy, przygotowywanie dań spożywczych (żywność i napo-
je) na zamówienie oraz usługi kateringowe w tym zakresie, 
usługi barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie, 
lodziarnie, kafeterie, usługi obiektów gościnnych w zakresie 
posiłków i napojów.

(210) 473635 (220) 2017 07 03
(731) fUNDACJA PRIMUS, Warszawa
(540) PRIMUS fUNDACJA

(531) 24.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna.

(210) 473637 (220) 2017 07 03
(731) MEDIASPLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZJAZD KREATYWNY

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 01.01.25, 26.01.01, 26.01.13, 
26.01.16, 26.01.21, 24.15.03, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie promocyjnych 
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, reklama 
i marketing, marketing imprez i wydarzeń, usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, organizacja i przeprowadzenie 
imprez reklamowych.

(210) 473640 (220) 2017 07 03
(731) VEGACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) vegacom intelligence in technology

(531) 26.02.12, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 automatyczne systemy sterowania dostępem, 
sieci komputerowe, modemy komputerowe, programy kom-
puterowe, serwery komputerowe, bezprzewodowe pery-
feria komputerowe, komputerowe programy operacyjne, 
programy sterujące komputerowe, nagrane, oprogramowa-
nie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogra-
mowanie komputerowe do obsługi pojazdów, programy 
komputerowe do obsługi pojazdów, aplikacje komputerowe 
do sterowania pojazdami, oprogramowanie komputerowe 
do kompilacji danych pozycjonujących, oprogramowanie 
komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, opro-
gramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozy-
cjonujących, oprogramowanie komputerowe do transmisji 
danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe 
do rozpowszechniania danych pozycjonujących, peryfe-
ryjne urządzenia komputerowe, urządzenia komputerowe 
do magazynowania danych, automatyczne zespoły kontroli 
dostępu, automatyczne systemy kontroli dostępu, automa-
tyczne urządzenia kontroli dostępu, instalacje automatyczne 
do sterowania dostępem, automatyczne urządzenia do za-
bezpieczania dostępu, programy komputerowe, urządze-
nia i osprzęt elektryczny zawarty w tej klasie, magnetyczne 
i optyczne nośniki informacji, dźwięku i obrazu zapisane 
i niezapisane, przyrządy elektryczne pomiarowe, sygnaliza-
cyjne i kontrolne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, 
przełączania, sterowania i regulacji energii elektrycznej, kom-
putery, podzespoły komputerowe, urządzenia do transmisji 
dźwięku i obrazu, 42 badania z zakresu skomputeryzowanej 
automatyzacji procesów technicznych, badania związane 
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administra-
cyjnych, tworzenie programów kontrolnych do automatycz-
nego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi 
wizualizacji, badania techniczne z zakresu automatycznych 
systemów identyfikacyjnych, doradztwo w dziedzinie au-
tomatyzacji biura i miejsca pracy, projektowanie sprzętu 
do automatyzacji biura, projektowanie sprzętu do automa-
tyzacji budynków, usługi projektowania i produkcji opro-
gramowania komputerowego, usługi instalacji oprogramo-
wania komputerowego, usługi aktualizacji oprogramowania 
komputerowego, usługi programowania komputerowego, 
usługi powielania oprogramowania komputerowego, usługi 
konserwacji oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w sprawach sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
usługi projektowania systemów komputerowych, świadcze-
nie pomocy technicznej on-line dla użytkowników progra-
mów komputerowych, świadczenie pomocy technicznej dla 
użytkowników programów komputerowych.

(210) 473646 (220) 2017 07 01
(731) JAKUS fILIP fJSERWIS, Julianów
(540) ihelp

(531) 05.03.14, 15.07.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowa-
nie konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego.
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(210) 473677 (220) 2017 07 03
(731) ZPC fLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) Cheese happy fLIS START wafers happy fLIS START 

Cheese

(531) 05.03.16, 08.01.20, 08.03.10, 21.01.11, 24.09.02, 25.01.15, 
27.05.01, 29.01.15

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

(210) 473679 (220) 2017 07 03
(731) ZPC fLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) Cocoa happy fLIS START wafers happy fLIS START 

Cocoa

(531) 05.07.06, 08.01.20, 21.01.11, 24.09.02, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15

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

(210) 473681 (220) 2017 07 03
(731) ZPC fLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) Strawberry & yoghurt happy fLIS START wafers 

happy fLIS START Strawberry & yoghurt

(531) 05.07.08, 08.01.22, 24.09.02, 21.01.11, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.15

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

(210) 473682 (220) 2017 07 03
(731) ZPC fLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) Vanilla happy fLIS START wafers happy fLIS START 

Vanilla

(531) 05.05.20, 05.11.13, 08.01.11, 08.07.25, 19.03.05, 24.09.02, 
24.09.09, 25.07.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.
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(210) 473684 (220) 2017 07 03
(731) ZPC fLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) Nut happy fLIS START wafers happy fLIS START Nuts

(531) 05.07.06, 08.01.11, 08.07.25, 19.03.05, 24.09.02, 24.09.09, 
25.07.04, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 473689 (220) 2017 07 03
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO fARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

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

(210) 473713 (220) 2017 07 04
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO fARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

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

(210) 473732 (220) 2017 07 05
(731) KUŚMIEREK-RUDY ANNA  

PIERNIKI WROCŁAWSKIE-PIERNIKOWE DEKORACJE, 
Gędzina

(540) PIERNIKI WROCŁAWSKIE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 06.07.04, 08.07.25, 25.01.06
(510), (511) 30 pierniki.

(210) 473754 (220) 2017 07 05
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO fARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

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

(210) 473757 (220) 2017 07 05
(731) KRZYŚCIAK WOJCIECh, Zakopane
(540) 

(531) 29.01.13, 02.01.04, 06.19.05
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, 
czepki kąpielowe, opaski na głowę, paski, podeszwy do bu-
tów, wyroby pończosznicze, wyprawki dziecięce, maski 
na oczy do spania, okucia metalowe do obuwia, 32 wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje energetycznie i izotoniczne, napoje owocowe i soki 
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 473762 (220) 2017 07 06
(731) KARES KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów
(540) KARES MIKO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.03.01, 25.03.07
(510), (511) 31 karma dla zwierząt (koty, psy).

(210) 473763 (220) 2017 07 06
(731) KARES KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów
(540) KARES Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.07, 26.04.18, 03.06.03
(510), (511) 31 karma dla zwierząt (koty, psy).

(210) 473766 (220) 2017 07 06
(731) KARES KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów
(540) KARES KARMA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 31 karma dla zwierząt (koty, psy).

(210) 473767 (220) 2017 07 06
(731) KARES KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów
(540) GUfI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.03.01
(510), (511) 31 karma dla zwierząt (koty, psy).

(210) 473769 (220) 2017 07 06
(731) KARES KARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrów
(540) KARES KARMA
(510), (511) 31 karma dla zwierząt (koty, psy), 35 usługa 
sprzedaży karmy dla zwierząt hurtowa i detaliczna w skle-
pach, w sklepach intemetowych.

(210) 473931 (220) 2017 07 10
(731) EUROVITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelce Górne
(540) Pro Acid Pack

(531) 24.17.20, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 1 biologiczne preparaty do celów innych niż 
medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnic-
twa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom], środki chemiczne dla 
leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycy-
dów oraz środków przeciw pasożytom], środki chemiczne 
dla rolnictwa [z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insek-
tycydów oraz środków przeciw pasożytom], kwasy tłusz-
czowe, kwas ortofosforowy, aldehyd mrówkowy do celów 
chemicznych, kwas mrówkowy, kwas mlekowy, enzymy 
mlekowe do celów chemicznych, kwas cytrynowy do ce-
lów przemysłowych, kwasy, mineralne kwasy, emulgatory, 
kwas octowy drzewny [ocet drzewny surowy, kwaśna woda], 
preparaty bakteryjne do celów innych, niż medyczne lub 
weterynaryjne, 5 preparaty bakteriologiczne do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty enzymatyczne 

do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryj-
nych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, preparaty z mikroelementów dla ludzi 
i zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, preparaty wetery-
naryjne, preparaty do mycia zwierząt, mineralne suplementy 
diety, 31 preparaty zwiększające niesienie się drobiu, kiszonki 
[pokarm dla zwierząt], pasza dla zwierząt tucznych, pasze, 
pasze dla bydła, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, 
pokarm dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, ko-
tów i innych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, pro-
dukty do tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwie-
rząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, zwierzęta 
żywe.

(210) 473936 (220) 2017 07 11
(731) GŁADYSZ ANDRZEJ, Malbork
(540) PROJEKT ZDROWIE

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.03, 26.01.15, 26.04.01, 
26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, suplementy żyw-
nościowe, żywność dla diet medycznych, napoje witamini-
zowane, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy 
odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mine-
ralne do żywności, suplementy diety zawierające glukozę, 
białkowe suplementy diety, suplementy diety zawierające 
kofeinę, suplementy diety zawierające taurynę, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, dodatki odżywcze, batony energe-
tyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające do-
datki odżywcze, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki 
dietetyczne, witaminowe i mineralne, żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, wody mineralne do celów medycz-
nych, suplementy diety składające się z aminokwasów, 
35 sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w tym on-line, suple-
mentów diety, suplementów żywnościowych i odżywczych, 
dodatków odżywczych, witamin oraz preparatów witamino-
wych, żywności dietetycznej do celów leczniczych, usługi 
w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie tar-
gów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamo-
wych, informacja handlowa.

(210) 473948 (220) 2017 07 11
(731) STOWARZYSZENIE BIEG PIASTÓW, Szklarska Poręba
(540) BIEG PIASTÓW

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 9 płyty i sygnalizatory akustyczne, automaty 
biletowe, balony i meteorologiczne, busole, aparaty do reje-
strowania czasu, czytniki, dane na nośnikach magnetycznych 
i optycznych, daszki-osłony oczu, znaki drogowe świecące 
lub mechaniczne, dyski kompaktowe i optyczne, dyskietki, 
dyski magnetyczne, ekrany, gwizdki alarmowe ostrzegawcze 
i sygnalizacyjne, kamizelki ratunkowe, karty magnetyczne 
i identyfikacyjne, kasety, kaski ochronne, dyski kompaktowe, 
lasery nie do celów medycznych, lornetki, maski ochronne, 
modemy, nośniki informacji magnetyczne i optyczne, kaski 
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i maski ochronne, okulary przeciwsłoneczne, pasy ratunko-
we, parkometry, procesory i tekstu, programy komputerowe 
i systemu operacyjnego, okulary i osłony przeciwoślepienio-
we, rękawice do ochrony przed wypadkami, siatki zabezpie-
czające przed wypadkami, sieci ratownicze, skafandry, szyldy 
świecące, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tarcze odbla-
skowe noszone na ubraniu w celu zapobieganiu wypadkom 
drogowym, taśmy wideo magnetyczne, tratwy ratunkowe, 
kompasy do wytyczania tras, kaski, 16 stemple do adresów, 
afisze, tablice ogłoszeniowe kartonowe lub papierowe na afi-
sze albumy, almanachy, atlasy, artykuły szkolne, bibuły, bieli-
zna stołowo-papierowa, bilety, artykuły biurowe, blankiety, 
bloki, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, broszury, 
arkusze z celulozy regenerowana do pakowania, chorągiewki 
papierowe, chusteczki do nosa, czasopisma, diagramy, druki, 
emblematy, etykiety nie z materiału, folie z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, formularze, fotografie, gazety, mapy 
geograficzne, globusy, grafiki, karty do gry, kalendarze, karty 
- zawiadomienia i muzyczne z życzeniami, katalogi, komiksy, 
konfesji, żetony kontrolne, koperty, książki, podstawki pod 
kufle do piwa, litografie, mapy, materiały piśmienne, naklej-
ki adresowe, notesy, numeratory, obrazy, obrusy papierowe, 
ołówki, papier do pakowania, papier, periodyki, materiały 
piśmienne, plany, karty i znaczki pocztowe, podręczniki, 
prospekty, publikacje, rejestry, ręczniki papierowe, rolety 
papierowe, rysunki, serwetki papierowe, śpiewniki, papier 
świecący, torby do pakowania i na śmieci, 25 apaszki, berety, 
bielizna, osobista, przeciwpotowa i wchłaniająca pot, bluzki, 
bluzy, buty narciarskie i sznurowane, krótkie botki, buty sznu-
rowane, chodaki, czapki, czapki z daszkiem, daszki, dżerseje, 
dziewiarstwo, getry, fartuchy, kalosze, kamizelki, kapelusze, 
ubrania dla narciarzy, konfekcja odzieżowa, kołnierzyki, ko-
szule, krawaty, marynarki, nakrycia głowy, buty narciarskie, 
nauszniki, obuwie i sportowe, artykuły odzieżowe, palta, rę-
kawice, skarpetki, obuwie sportowe, swetry, trykoty bez za-
pięcia, szale, szelki, nakrycia głowy, bielizna, bluzy, spodnie 
sportowe, spodenki, buty, czapki, kamizelki, rękawiczki, stroje 
narciarskie, nakrycia głowy buggy/kominy, obuwie sporto-
we, skarpety, kurtki, odzież termoaktywna, 28 bobsleje, deski 
surfingowe, przyrządy do ćwiczeń sportowych, kije hoke-
jowe, liny wspinaczkowe, łyżwy, maski karnawałowe, narty, 
narty: krawędzie, pokrycie ślizgów, skrobaki i ich wiązania, 
ochraniacze łokci, sanki, wiązania do nart, 35 doradztwo 
i zarządzanie w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, 
informacje o plikach komputerowych, komputerowe zarzą-
dzanie plikami, reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, reklamy: prasowe, radiowe i telewizyjne, organizowanie 
targów w celach handlowych lub reklamowych, 38 agencje 
informacyjne i prasowe, emisja radiowa i telewizyjna, prze-
syłanie informacji, komputerowe przesyłanie informacji tek-
stowej i obrazowej, łączność poprzez sieć światłowodów 
i terminale komputerowe, łączność, radiowa, telefoniczna 
i telegraficzna, połączenia ze światową siecią komputero-
wą za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, 
radiofonia, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, transmisja 
programów telewizyjnych, 39 akcje ratunkowe, usługi auto-
busowe, biura turystyczne, dystrybucja: gazet, koresponden-
cji i przesyłek, organizowanie podróży i wycieczek, wynaj-
mowanie miejsc na parkowanie, usługi nawigacyjne, pilotaż, 
pośrednictwo transportowe, usługi ratownicze, rezerwacje 
miejsc na podróż, transport pasażerski, agencje turystyczne, 
turystyka - zwiedzanie, organizowanie wycieczek, wypoży-
czanie pojazdów, turystyka, 41 edukacja, produkcja filmów, 
kultura fizyczna, chronometraż imprez sportowych, kultura 
fizyczna, organizowanie: obozów, zawodów sportowych 
i sportowo - rekreacyjnych, zwłaszcza sportów masowych 

w różnych dziedzinach i dyscyplinach w tym masowych bie-
gów narciarskich, organizowanie i prowadzenie konferencji 
i zjazdów, parki rozrywki, pensjonaty, rozrywka, wypoży-
czanie sprzętu sportowego, organizowanie zawodów spor-
towych, letnich, zimowych, usługi szkoleniowe w zakresie 
turystyki pieszej, turystyki rowerowej, nordic walking, nart, 
43 bary, domy turystyczne, hotele, kawiarnie, eksploatacja 
terenów kempingi, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, restauracje, rezerwacja kwater i hoteli, 
snack-bary, stołówki, domy turystyczne, agencje zakwatero-
wań. muzeum, hotele, wypożyczalnie.

(210) 473960 (220) 2017 07 11
(731) STOWARZYSZENIE BIEG PIASTÓW, Szklarska Poręba
(540) BIEG PIASTÓW

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 9 płyty i sygnalizatory akustyczne, automaty 
biletowe, balony i meteorologiczne, busole, aparaty do re-
jestrowania czasu, czytniki, dane na nośnikach magne-
tycznych i optycznych, daszki-osłony oczu, znaki drogowe 
świecące lub mechaniczne, dyski kompaktowe i optyczne, 
dyskietki, dyski magnetyczne, ekrany, gwizdki alarmowe 
ostrzegawcze i sygnalizacyjne, kamizelki ratunkowe, ka-
poki, karty magnetyczne i identyfikacyjne, kasety, kaski 
ochronne, dyski kompaktowe, lasery nie do celów medycz-
nych, lornetki, maski ochronne, modemy, nośniki informacji 
magnetyczne i optyczne, kaski i maski ochronne, okulary 
przeciwsłoneczne, pasy ratunkowe, parkometry, procesory 
i tekstu, programy komputerowe i systemu operacyjnego, 
okulary i osłony przeciwoślepieniowe, rękawice do ochrony 
przed wypadkami, siatki zabezpieczające przed wypad-
kami, sieci ratownicze, skafandry, szyldy świecące, tablice 
ogłoszeniowe elektroniczne, tarcze odblaskowe noszone 
na ubraniu w celu zapobieganiu wypadkom drogowym, 
taśmy wideo magnetyczne, tratwy ratunkowe, kaski, kom-
pasy do wytyczania tras, 16 stemple do adresów, afisze, 
tablice ogłoszeniowe kartonowe lub papierowe na afisze 
albumy, almanachy, atlasy, artykuły szkolne, bibuły, bielizna 
stołowo-papierowa, bilety, artykuły biurowe, blankiety, blo-
ki, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji, broszury, ar-
kusze z celulozy regenerowana do pakowania, chorągiewki 
papierowe, chusteczki do nosa, czasopisma, diagramy, 
druki, emblematy, etykiety nie z materiału, folie z tworzyw 
sztucznych do pakowania, formularze, fotografie, gazety, 
mapy geograficzne, globusy, grafiki, karty do gry, kalenda-
rze, karty - zawiadomienia i muzyczne z życzeniami, kata-
logi, komiksy, konfetti, żetony kontrolne, koperty, książki, 
podstawki pod kufle do piwa, litografie, mapy, materiały 
piśmienne, naklejki adresowe, notesy, numeratory, obra-
zy, obrusy papierowe, ołówki, papier do pakowania, pa-
pier, periodyki, materiały piśmienne, plany, karty i znaczki 
pocztowe, podręczniki, prospekty, publikacje, rejestry, 
ręczniki papierowe, rolety papierowe, rysunki, serwetki pa-
pierowe, śpiewniki, papier świecący, torby do pakowania 
i na śmieci, 25 apaszki, berety, bielizna, osobista, przeciw-
potowa i wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, buty narciarskie 
i sznurowane, krótkie botki, buty sznurowane, chodaki, 
czapki, czapki z daszkiem, daszki, dżerseje, dziewiarstwo, 
getry, fartuchy, kalosze, kamizelki, kapelusze, ubrania dla 
narciarzy, konfekcja odzieżowa, kołnierzyki, koszule, krawa-
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ty, marynarki, nakrycia głowy, buty narciarskie, nauszniki, 
obuwie i sportowe, artykuły odzieżowe, palta, rękawice, 
skarpetki, obuwie sportowe, swetry, trykoty bez zapięcia, 
szale, szelki, nakrycia głowy, bielizna, bluzy, spodnie spor-
towe, spodenki, buty, czapki, kamizelki, rękawiczki, stroje 
narciarskie, nakrycia głowy buggy/kominy, obuwie spor-
towe, skarpety, kurtki, odzież termoaktywna, 28 bobsleje, 
deski surfingowe, przyrządy do ćwiczeń sportowych, kije 
hokejowe, liny wspinaczkowe, łyżwy, maski karnawałowe, 
narty, narty: krawędzie, pokrycie ślizgów, skrobaki i ich wią-
zania, ochraniacze łokci, sanki, wiązania do nart, 35 doradz-
two i zarządzanie w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, informacje o plikach komputerowych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy: prasowe radiowe i telewizyjne, 
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, 38 agencje informacyjne i prasowe, emisja radiowa 
i telewizyjna, przesyłanie informacji, komputerowe przesy-
łanie informacji tekstowej i obrazowej, łączność poprzez 
sieć światłowodów i terminale komputerowe, łączność, ra-
diowa, telefoniczna i telegraficzna, połączenia ze światową 
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
przekaz satelitarny, radiofonia, przekaz satelitarny, telewizja 
kablowa, transmisja programów telewizyjnych, 39 akcje ra-
tunkowe, usługi autobusowe, biura turystyczne, dystrybu-
cja: gazet, korespondencji i przesyłek, organizowanie po-
dróży i wycieczek, wynajmowanie miejsc na parkowanie, 
usługi nawigacyjne, pilotaż, pośrednictwo transportowe, 
usługi ratownicze, rezerwacje miejsc na podróż, transport 
pasażerski, agencje turystyczne, turystyka – zwiedzanie, 
organizowanie wycieczek, wypożyczanie pojazdów, tu-
rystyka, 41 edukacja, produkcja filmów, kultura fizyczna, 
chronometraż imprez sportowych, kultura fizyczna, or-
ganizowanie: obozów, zawodów sportowych i sportowo 
- rekreacyjnych, zwłaszcza sportów masowych w różnych 
dziedzinach i dyscyplinach w tym masowych biegów nar-
ciarskich, organizowanie i prowadzenie konferencji i zjaz-
dów, parki rozrywki, pensjonaty, rozrywka, wypożyczanie 
sprzętu sportowego, organizowanie zawodów sportowych 
letnich, zimowych, usługi szkoleniowe w zakresie turystyki 
pieszej, turystyki rowerowej, nordic walking, nart, 43 bary, 
domy turystyczne, hotele, kawiarnie, eksploatacja terenów 
kempingi, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjo-
natach, restauracje, rezerwacja kwater i hoteli, snack-bary, 
stołówki, domy turystyczne, agencje zakwaterowań, mu-
zeum, hotele, wypożyczalnie.

(210) 473974 (220) 2017 07 11
(731) G.L. PhARMA GMBh, Lannach, AT
(540) ELECOXEL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
preparaty sanitarne do celów medycznych, substancje die-
tetyczne przystosowane do celów leczniczych, żywność 
dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki od-
każające, preparaty do zwalczania robactwa, fungicydy, 
herbicydy.

(210) 473977 (220) 2017 07 11
(731) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SUWAŁKI
(540) BYK
(510), (511) 33 wyroby winiarskie.

(210) 473987 (220) 2017 07 11
(731) Accord healthcare Limited, harrow, GB
(540) NALTEX
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, 
kompozycje farmaceutyczne zawierające chlorowodorek 
naltreksonu.

(210) 473996 (220) 2017 07 12
(731) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) WYBOROWA OD MISTRZA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 474061 (220) 2017 07 13
(731) ANANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ASTION

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, maseczki kosmetyczne, mleczka 
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy ko-
smetyczne, lotiony do celów kosmetycznych, maści do ce-
lów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudza-
nia, kosmetyki upiększające, sole do kąpieli, mydła lecznicze, 
5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki zmniej-
szające apetyt do celów medycznych, dietetyczne napoje 
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze, odżywki zio-
łowe do celów medycznych, napoje lecznicze, odżywcze 
dodatki do celów leczniczych, herbata ziołowa do celów 
medycznych, dietetyczne substancje do celów medycznych, 
kąpiele lecznicze, kompresy, maści do celów leczniczych, na-
lewki do celów leczniczych, plastry do celów farmaceutycz-
nych, preparaty witaminowe, leki wzmacniające, lecznicze 
dodatki do żywności, herbata antyastmatyczna, antyseptyki, 
preparaty z mikroelementami do celów medycznych, środki 
trawienne do celów farmaceutycznych, wyciągi do celów 
leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty 
określane jako suplementy żywnościowe, 32 dodatki do so-
ków nie ujęte w innych klasach wzbogacające smak lub za-
pach, napoje z dodatkiem soków owocowych, syropy do na-
pojów, 44 aromaterapia, masaż, usługi świadczone przez 
salony piękności, usługi z zakresu kosmetyki, usługi lecznicze 
świadczone przez gabinety terapeutyczne.

(210) 474065 (220) 2017 07 13
(731) STAChOWICZ ANNA, Zakopane
(540) EVERES STUDIO
(510), (511) 42 tworzenie i projektowanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, projektowanie znaków towarowych, 
tworzenie grafiki komputerowej, projektowanie logotypów 
i całościowej identyfikacji wizualnej, projektowanie graficz-
ne, administrowanie stronami internetowymi.

(210) 474074 (220) 2017 07 13
(731) GEMINI hÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) AptekaGemini.pl
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(531) 24.13.17, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty 
do kąpieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji 
jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, 
preparaty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki 
kosmetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eterycz-
ne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depi-
latory, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, 
środki czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weteryna-
ryjne, produkty lecznicze, środki sanitarne do celów me-
dycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane 
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla 
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, 
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania 
robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów lecz-
niczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm do celów leczniczych, mineralne dodatki do żyw-
ności, mineralne wody do celów leczniczych, suplementy 
diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub 
wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożyw-
cze 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, insulina, wyroby medyczne do celów leczni-
czych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt 
do celów leczniczych, środki sanitarne do celów medycz-
nych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, me-
dyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, 
oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania 
stosowane w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności 
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace 
biurowe, usługi handlu detalicznego związane z produkta-
mi dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży 
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi 
sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, 
kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, 
środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmety-
ków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, 
środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzę-
tu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, 
dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji 
z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, prowadzenie 
aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja 
o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, usługi wetery-
naryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi 
apteczne, usługi przygotowania i wydawania lekarstw, usługi 
informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, 
usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycz-
nej i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania 
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze 
w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące produktów 
farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich 
wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.

(210) 474077 (220) 2017 07 13
(731) GEMINI hÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo
(540) AptekaGemini.pl

(531) 24.13.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do ką-
pieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy 
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, prepa-
raty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki ko-
smetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, 
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki 
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opa-
trunkowe, materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, 
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, mi-
nerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm 
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mine-
ralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do sto-
sowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaga-
niu leczenia chorób, 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, 
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały 
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów lecz-
niczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki od-
każające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, 
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdro-
wia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach 
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów de-
talicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki 
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż deta-
liczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, 
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środ-
ków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu 
medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, 
dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie infor-
macji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, pro-
wadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, 
informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, 
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz 
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania 
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lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutyczne-
go i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla 
branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi dorad-
cze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki 
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi 
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi 
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, 
informacja o powyższych usługach.

(210) 474079 (220) 2017 07 13
(731) GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Apteki Gemini

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, mydła, kremy, pasty, dezodoranty, preparaty do ką-
pieli, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji jamy 
ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, prepa-
raty do opalania, preparaty do odchudzania, maseczki ko-
smetyczne, perfumy, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, depilatory, 
przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, środki 
czyszczące, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku 
leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opa-
trunkowe, materiały do plombowania zębów, woski denty-
styczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, 
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, mi-
nerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm 
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, mine-
ralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do sto-
sowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaga-
niu leczenia chorób, 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, 
insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały 
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów lecz-
niczych, środki sanitarne do celów medycznych, środki od-
każające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, 
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdro-
wia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach 
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów de-
talicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki 
toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż deta-
liczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, 
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środ-
ków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu 

medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nad-
zorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, 
dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie infor-
macji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, pro-
wadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, 
informacja o powyższych usługach, 44 usługi medyczne, 
usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla 
ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz 
farmacji, usługi apteczne, usługi przygotowania i wydawania 
lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutyczne-
go i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla 
branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi dorad-
cze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi opieki 
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi 
doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi 
doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne w zakresie wszystkich wymienionych usług, 
informacja o powyższych usługach.

(210) 474084 (220) 2017 07 13
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Piaseczno

(540) Sensi Science by Dr Irena Eris
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emul-
sje do twarzy i do ciała, płyny do twarzy i do ciała, żele 
do twarzy i do ciała, pianki do twarzy i do ciała, oliwki i bal-
samy do skóry, środki do mycia i pielęgnacji stóp, mydła, 
środki do mycia i kąpieli, środki do mycia i pielęgnacji wło-
sów, szampony, balsamy do włosów, odżywki do włosów, 
kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, 
żele do włosów, pianki do włosów, środki perfumeryjne, 
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, olejki eteryczne, dez-
odoranty osobiste i antyperspiranty, środki do makijażu 
i demakijażu, fluidy, środki do pielęgnacji i malowania ust, 
środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do higie-
ny intymnej zawarte w tej klasie, środki do opalania i chro-
niące przed promieniowaniem ultrafioletowym, środki 
do samoopalania, preparaty do depilacji, pudry do makija-
żu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne zawarte w tej klasie, 
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toale-
towe zawarte w tej klasie, pianki do golenia, żele do gole-
nia, balsamy po goleniu, 5 produkty i preparaty lecznicze 
do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów 
leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczni-
czych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele 
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, 
produkty lecznicze do stóp, sole do kąpieli do celów me-
dycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, preparaty me-
dyczne w postaci leczniczych kremów, emulsji, płynów, żeli, 
oliwek i balsamów dla skóry alergicznej i wrażliwej, skóry 
suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowy-
mi, skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, 
skóry po zabiegach onkologicznych, skóry napromienio-
wanej po radioterapii, skóry z problemami łuszczycowymi, 
skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty lecznicze dla 
skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, produkty leczni-
cze do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, prepa-
raty witaminowe, substancje dietetyczne do celów leczni-
czych, suplementy diety do celów leczniczych, suplementy 
diety wspomagające odchudzanie do celów leczniczych, 
suplementy diety przeznaczone do polepszania stanu skó-
ry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów lecz-
niczych, herbaty ziołowe do celów leczniczych.
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(210) 474093 (220) 2017 07 13
(731) WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) ZAGRAJMY TATO
(510), (511) 28 gry, zabawki, akcesoria do gier i zabawy, gry 
planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry automa-
tyczne, gry sportowe, gry muzyczne, gry karciane, 35 usługi 
sprzedaży następujących towarów: gry, zabawki, akcesoria 
do gier i zabawy, gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektro-
niczne, gry automatyczne, gry sportowe, gry muzyczne, gry 
karciane, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów in-
ternetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych 
i agencji importowo-eksportowych z towarami wymienio-
nymi w niniejszej klasie.

(210) 474095 (220) 2017 07 13
(731) TROUW NUTRITION POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) Sh KLUB SUPERhODOWCY

(531) 02.01.08, 26.04.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 publikacje drukowane dotyczące hodow-
li bydła, trzody i drobiu, drukowane materiały edukacyjne, 
35 organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów 
lojalnościowych dla klientów, organizacja konkursów w ce-
lach reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych, 
41 rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczą-
cych hodowli bydła, trzody i drobiu, organizowanie konkur-
sów w celach edukacyjnych, publikowanie materiałów dru-
kowanych dotyczących zwierząt domowych, 44 doradztwo 
związane z hodowlą zwierząt, udzielanie informacji na temat 
hodowli zwierząt, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, 
usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt.

(210) 474104 (220) 2017 07 13
(731) GMINA MIASTO POZNAŃ-OGRÓD ZOOLOGICZNY, 

Poznań
(540) CISNA

(531) 03.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i za-
bawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choin-
kowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży towarów takich jak: 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, gry i zabawki, artykuły gim-
nastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe.

(210) 474130 (220) 2017 07 14
(731) fABIJAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlęcin
(540) Organic Life

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 bułeczki słodkie, herbatniki, makarony ekolo-
giczne, makarony orkiszowe, makarony gryczane, makarony 
ryżowe, makarony Quinoa, makarony żytnie, makarony kuku-
rydziane, makarony jęczmienne, makarony owsiane, makaro-
ny grochowe, makarony jaglane, makarony rurki, makarony 
nitki, makaroniki, pierniczki, mąka gorczycowa, mąka jęcz-
mienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszen-
na, mąka ziemniaczana, mąka z tapioki, ciasta, ciasta na słod-
kie wypieki, ciasteczka, dekoracje cukiernicze do ciast, lukier 
do ciast, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.

(210) 474135 (220) 2017 07 14
(731) SZEWCZYK JOANNA KEEKAA, Józefów
(540) TSARINNI fashion with love

(531) 25.01.25, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 14 zegarki, zegary i budziki, chronometry i chro-
nografy, paski do zegarków, futerały i pudełka na zegarki, po-
jemniki specjalnie przystosowane do ekspozycji zegarków, 
szkatułki na biżuterię, kasetki na biżuterię, zamykane szafki 
na biżuterię, pudełka na biżuterię, wszystkie wykonane 
z metali szlachetnych i ich stopów lub metali posrebrzanych 
lub pozłacanych, biżuteria, medale, naszyjniki, kolczyki, pier-
ścionki, spinki do krawatów, spinki do mankietów, ozdoby 
osobiste, mianowicie broszki, szpilki, medaliony, bransolety, 
wisiorki, łańcuszki i szpilki do krawatów, figurki i ozdoby z me-
tali szlachetnych, sztuczna biżuteria, kamienie szlachetne, 
18 torebki, torebki damskie, torby podróżne, torby turystycz-
ne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki skóropodobne, 
torby saszetki męskie, skóra, imitacje skóry i wyroby z tych 
materiałów nie ujęte w innych klasach, paski skórzane, paski 
skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych, 
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kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, 25 odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, dodatki do odzieży, w tym futra, 
płaszcze, kurtki, ubrania, kostiumy, marynarki, żakiety, kami-
zelki, bluzy, wdzianka, spodnie, krótkie spodnie, spódnice, 
pończochy, rajstopy, kapelusze, czapki, apaszki, szale, szaliki, 
krawaty, obuwie damskie i męskie.

(210) 474148 (220) 2017 07 14
(731) KROfIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Rychnowy
(540) KAROLLII
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia 
zębów, 4 znicze, 5 środki sanitarne do celów medycznych, 
środki odkażające.

(210) 474152 (220) 2017 07 14
(731) KOSIOREK JACEK KOMAX KOSIOREK, Warszawa
(540) Dziarski
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie zarządza-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej handlowej 
i usługowej, usługi doradztwa specjalistycznego w spra-
wach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu elektronicznego, 
komputerowego i telekomunikacyjnego, a także usług 
telekomunikacyjnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
za pośrednictwem Internetu sprzętu elektronicznego, 
komputerowego i telekomunikacyjnego, ekspertyzy 
w działalności gospodarczej, usługi informacji handlo-
wej dotyczącej sprzętu elektronicznego, komputerowe-
go i telekomunikacyjnego, promocja sprzedaży, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie 
i rozpowszechnianie tekstów reklamowych, badania ryn-
ku, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie 
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz 
danych, sortowanie danych w bazach danych, kompute-
rowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, pro-
gnozy ekonomiczne, badanie opinii publicznej, 37 usługi 
w zakresie naprawy, konserwacji, instalacji i konfiguracji 
sprzętu elektronicznego, sprzętu komputerowego, sprzę-
tu telekomunikacyjnego, 38 usługi telekomunikacyjne, 
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wypożyczanie 
urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego umożliwiają-
cego łączność z sieciami, usługi w zakresie zapewniania 
dostępu do globalnych sieci komputerowych i telefo-
nicznych, usługi udostępniania połączenia ze światową 
siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 
przydzielanie dostępu do Internetu, usługi w zakresie 
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych 
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci inter-
netowej, usługi w zakresie internetowego serwisu infor-
macyjnego (usługi agencji prasowej), usługi zapewnienia 
dostępu do plików cyfrowych, agencje informacyjne, 
agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej 
dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji, 
przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogło-
szeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania infor-
macji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, 
usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych 
baz danych, usługi informacji handlowej dotyczącej usług 
telekomunikacyjnych.

(210) 474154 (220) 2017 07 14
(731) CUPIOŁ PAWEŁ, Oleśnica
(540) akuell

(531) 26.13.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 akumulatory alkaliczne, akumulatory zapłono-
we, akumulatory samochodowe, akumulatory do pojazdów, 
akumulatory żelowe, akumulatory kwasowo-ołowiowe, ste-
rowniki elektryczne, ściemniacze, ściemniacze elektryczne, 
wzmacniacze, wzmacniacze elektryczne, zasilacze wysoko-
napięciowe, zasilacze prądu stałego i zmiennego, zasilacze 
sieciowe [baterie], moduły zasilania, czujniki i detektory, czuj-
niki ruchu, detektory ruchu, gniazda przełączające [elektrycz-
ne], gniazda na szynę, elektryczne gniazda wtyczkowe, 
wtyczki, przedłużacze, przedłużacze elektryczne, przejściów-
ki / rozgałęziacze do kabli, złączki kablowe do kabli elektrycz-
nych, złączki [elektryczność], czujniki elektryczne, czujniki 
fotoelektryczne, czujniki światła, elektryczne łączniki wtyko-
we, stateczniki [oświetlenie], zapłonniki do lamp elektrycz-
nych, transformatory elektryczne, transformatory dzwonko-
we, wskaźniki, łączniki elektryczne, szyny zbiorcze, bloki 
połączeniowe [kable elektryczne], bloki zaciskowe, ogranicz-
niki przepięć, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nad-
prądowe, wyłączniki elektryczne [przełączniki], wyłączniki 
dźwigniowe, rozłączniki dźwigniowe, bezpieczniki elektrycz-
ne, bezpieczniki topikowe, dzwonki modułowe, stacje łado-
wania dla pojazdów elektrycznych, adaptery, adaptery 
do wtyczek, adaptery USB, akumulatory do pojazdów elek-
trycznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, balasty 
do oprawek oświetlenia elektrycznego, baterie, diody, diody 
elektryczne, diody świecące, diody świecące LED, elektrycz-
ne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, 
elektryczne gniazda wtyczkowe i kontakty, elektryczne 
ściemniacze światła, elektryczne wyłączniki oświetleniowe, 
elektryczne złącza wtyczkowe, fotokomórki, gniazda do zasi-
lania energią elektryczną, gniazda przełączające [elektrycz-
ne], gniazdka elektryczne, gniazda, wtyczki i inne kontakty 
[złącza elektryczne], jednostki łączące [styki elektryczne], ła-
dowarki do baterii, ładowarki do akumulatorów, piloty 
do urządzeń elektrycznych, piloty [urządzenia do zdalnego 
sterowania], piloty zdalnego sterowania, sterowniki LED, 
urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia sterują-
ce oświetleniem, wtyczki, gniazda i inne kontakty [elektrycz-
ne], wzmacniacze mocy, zapłonniki do lamp elektrycznych, 
11 latarki, lampy oświetleniowe, panele [płyty] oświetlenio-
we, urządzenia oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe, 
oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetleniowe sufitowe, 
plafony, oświetlenie sufitowe typu downlight, belki świe-
tlówkowe, naświetlacze, statywy dwunóżkowe, statywy 
do aparatów fotograficznych, lampki biurkowe, urządzenia 
oświetleniowe LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogro-
dy, krajobrazy], żarówki oświetleniowe LED, taśmy LED, świe-
tlówki, oświetlenie zewnętrzne, reflektory, światła drogowe, 
latarnie, elektryczne latarki, elektryczne oprawy oświetlenio-
we, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elemen-
ty oświetleniowe, grzejniki elektryczne, lampki do czytania, 
lampki na choinki świąteczne, lampki nocne, lampki oświe-
tlenia wewnętrznego, do czytania, do pojazdów, lampki 
przyczepiane do książki, lampy biurkowe, lampy do celów 
oświetleniowych, lampy do dekoracji świątecznych, lampy 
do umieszczania nad umywalkami, lampy elektryczne, lam-
py elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy elektryczne 
do oświetlenia zewnętrznego, lampy podłogowe, lampy 
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punktowe do oświetlenia domowego, lampy ścienne, lampy 
stojące, lampy [urządzenia oświetleniowe], lampy w formie 
świeczki, latarki LED, latarnie oświetleniowe, oprawki 
do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, oprawy do elek-
trycznego oświetlenia wnętrz, oprawy, obudowy i osłony 
do oświetlenia, oprawy oświetleniowe do użytku w gospo-
darstwie domowym, oprawy oświetleniowe do użytku han-
dlowego, osprzęt do oświetlenia, oświetlenie dekoracyjne, 
oświetlenie do celów wystawowych, oświetlenie do celów 
wystawowych, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetle-
nie elektryczne, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe LED, oświe-
tlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie zewnętrz-
ne, oświetleniowe oprawy, przenośne lampy [oświetlenio-
we], stojące lampy, sufitowe lampy wiszące, światła 
akcentowe do użytku wewnętrznego, światło do instalacji 
na zewnątrz, światła punktowe do oświetlenia domowego, 
światła sufitowe, wyposażenie oświetleniowe, wyposażenie 
oświetleniowe zewnętrzne, źródła światła [inne niż do celów 
medycznych i fotograficznych], 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu 
sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomu-
nikacji następujących towarów: akumulatory alkaliczne, aku-
mulatory zapłonowe, akumulatory samochodowe, akumula-
tory do pojazdów, akumulatory żelowe, akumulatory 
kwasowo-ołowiowe, sterowniki elektryczne, ściemniacze, 
ściemniacze elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze elek-
tryczne, zasilacze wysokonapięciowe, zasilacze prądu stałe-
go i zmiennego, zasilacze sieciowe [baterie], moduły zasila-
nia, czujniki i detektory, czujniki ruchu, detektory ruchu, 
gniazda przełączające [elektryczne], gniazda na szynę, elek-
tryczne gniazda wtyczkowe, wtyczki, przedłużacze, przedłu-
żacze elektryczne, przejściówki / rozgałęziacze do kabli, 
złączki kablowe do kabli elektrycznych, złączki [elektrycz-
ność], czujniki elektryczne, czujniki fotoelektryczne, czujniki 
światła, elektryczne łączniki wtykowe, stateczniki [oświetle-
nie], zapłonniki do lamp elektrycznych, transformatory elek-
tryczne, transformatory dzwonkowe, wskaźniki, łączniki elek-
tryczne, szyny zbiorcze, bloki połączeniowe [kable 
elektryczne], bloki zaciskowe, ograniczniki przepięć, wyłącz-
niki różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki 
elektryczne [przełączniki], wyłączniki dźwigniowe, rozłączni-
ki dźwigniowe, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki topi-
kowe, dzwonki modułowe, stacje ładowania dla pojazdów 
elektrycznych, adaptery, adaptery do wtyczek, adaptery USB, 
akumulatory do pojazdów elektrycznych, akumulatory ener-
gii fotowoltaicznej, balasty do oprawek oświetlenia elek-
trycznego, baterie, diody, diody elektryczne, diody świecące, 
diody świecące LED, elektryczne sterowniki [ECG] do lamp 
i opraw oświetleniowych LED, elektryczne gniazda wtyczko-
we i kontakty, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne 
wyłączniki oświetleniowe, elektryczne złącza wtyczkowe, 
fotokomórki, gniazda do zasilania energią elektryczną, gniaz-
da przełączające [elektryczne], gniazdka elektryczne, gniaz-
da, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], jednostki łą-
czące [styki elektryczne], ładowarki do baterii, ładowarki 
do akumulatorów, piloty do urządzeń elektrycznych, piloty 
[urządzenia do zdalnego sterowania], piloty zdalnego stero-
wania, sterowniki LED, urządzenia do ładowania akumulato-
rów, urządzenia sterujące oświetleniem, wtyczki, gniazda 
i inne kontakty [elektryczne], wzmacniacze mocy, zapłonniki 
do lamp elektrycznych, latarki, lampy oświetleniowe, panele 
[płyty] oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, opra-
wy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED, oprawy 
oświetleniowe sufitowe, plafony, oświetlenie sufitowe typu 
downlight, belki świetlówkowe, naświetlacze, statywy dwu-
nóżkowe, statywy do aparatów fotograficznych, lampki biur-

kowe, urządzenia oświetleniowe LED, oświetlenie typu LED 
zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], żarówki oświetleniowe LED, 
taśmy LED, świetlówki, oświetlenie zewnętrzne, reflektory, 
światła drogowe, latarnie, elektryczne latarki, elektryczne 
oprawy oświetleniowe, elektryczne oprawy oświetleniowe 
zewnętrzne, elementy oświetleniowe, grzejniki elektryczne, 
lampki do czytania, lampki na choinki świąteczne, lampki 
nocne, lampki oświetlenia wewnętrznego, do czytania, 
do pojazdów, lampki przyczepiane do książki, lampy biurko-
we, lampy do celów oświetleniowych, lampy do dekoracji 
świątecznych, lampy do umieszczania nad umywalkami, 
lampy elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, 
lampy elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy 
podłogowe, lampy punktowe do oświetlenia domowego, 
lampy ścienne, lampy stojące, lampy [urządzenia oświetle-
niowe], lampy w formie świeczki, latarki LED, latarnie oświe-
tleniowe, oprawki do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, 
oprawy do elektrycznego oświetlenia wnętrz, oprawy, obu-
dowy i osłony do oświetlenia, oprawy oświetleniowe 
do użytku w gospodarstwie domowym, oprawy oświetle-
niowe do użytku handlowego, osprzęt do oświetlenia, 
oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie do celów wystawo-
wych, oświetlenie do celów wystawowych, oświetlenie 
do montażu na ścianie, oświetlenie elektryczne, oświetlenie 
i reflektory oświetleniowe, oświetlenie nastrojowe, oświetle-
nie nastrojowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie 
ścienne, oświetleniowe oprawy, przenośne lampy [oświetle-
niowe], stojące lampy, sufitowe lampy wiszące, światła akcen-
towe do użytku wewnętrznego, światło do instalacji na ze-
wnątrz, światła punktowe do oświetlenia domowego, światła 
sufitowe, wyposażenie oświetleniowe, wyposażenie oświe-
tleniowe zewnętrzne, źródła światła [inne niż do celów me-
dycznych i fotograficznych].

(210) 474156 (220) 2017 07 14
(731) ORTODONTICA - LEKARZE DENTYŚCI I LEKARZE 

NIŻANKOWSKA-JĘDRZEJCZYK SPÓŁKA PARTNERSKA, 
Kraków

(540) ortoDONTICa

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia do leczenia obturacyjnego bez-
dechu sennego i chrapania, urządzenia do przeprowadza-
nia badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu 
sennego, aparaty wewnątrzustne do leczenia obturacyjne-
go bezdechu sennego i chrapania, aparaty ortodontyczne, 
przyrządy ortodontyczne, gumki ortodontyczne, klamry 
ortodontyczne, zamki do aparatów ortodontycznych, urzą-
dzenia do użytku w ortodoncji, 44 usługi medyczne, usłu-
gi leczenia obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania, 
usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dzie-
dzinie leczenia bezdechu sennego, usługi ortodontyczne, 
konsultacje ortodontyczne, usługi dentystyczne, konsultacje 
dentystyczne, usługi asystenta ortodonty, usługi asystenta 
dentysty, usługi kliniki ortodontycznej, usługi kliniki denty-
stycznej, usługi w zakresie wybielania zębów, zabiegi higie-
niczne dla ludzi, usługi prowadzenia zabiegów profilaktyki 
i higieny jamy ustnej.

(210) 474164 (220) 2017 07 14
(731) hARIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) PRZEŻUJ ZABAWĘ…DO KOŃCA
(510), (511) 30 słodycze.

(210) 474171 (220) 2017 07 15
(731) ŚLEDZIŃSKI MIROSŁAW AKSEL, Pruszków
(540) BIGG MASTER
(510), (511) 10 medyczne przyrządy terapeutyczne, urzą-
dzenia i instrumenty medyczne, urządzenia do rehabilitacji 
medycznej.

(210) 474190 (220) 2017 07 17
(731) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) Time2Think
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, gwarantowanie 
pokrycia kosztów leczenia na rzecz podróżnych, obsługa 
roszczeń z tytułu ubezpieczeń, organizacja ubezpieczeń 
podróżnych, pośrednictwo w ubezpieczeniach samocho-
dowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, pośrednictwo w ubezpiecze-
niach transportowych, ubezpieczenia lotnicze, ubezpiecze-
nia podróżne, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie 
od straty dokumentów, ubezpieczenie zdrowotne, usługi 
konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, 
informacja o ubezpieczeniach, usługi w zakresie nierucho-
mości, organizowanie wynajmu nieruchomości, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, usługi wynajmu 
mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], nieru-
chomości pożyczanie pod zastaw, wydawanie kart przed-
płaconych i bonów, usługi depozytów sejfowych, usługi 
finansowe, pieniężne i bankowe, handel walutami i wymia-
na walut, międzynarodowe usługi bankowe, usługi banko-
we i finansowe, usługi pośrednictwa finansowego, usługi 
pośrednictwa walutowego, przelewy i transakcje finanso-
we oraz usługi płatnicze, usługi przekazywania pieniędzy 
za pośrednictwem środków elektronicznych, usługi trans-
akcji finansowych on-line, zbiórki funduszy i sponsorowanie 
finansowe, organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz 
osób trzecich], organizowanie funduszy na cele dobroczyn-
ne, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicz-
nej, sponsorowanie i patronat finansowy, usługi w zakresie 
wycen, 39 transport, transport pasażerski, powietrzny (trans-
port -), transport drogowy, transport osób, transport lotniczy, 
organizowanie transportu, logistyka transportu, rezerwacja 
transportu, usługi transportowe, organizowanie transportu 
powietrznego, wynajmowanie transportu kolejowego, wy-
najmowanie transportu drogowego, usługi pośrednictwa 
transportowego, transport i dostawy towarów, transport 
pasażerów i ładunków, dostarczanie informacji dotyczących 
transportu, usługi transportu pojazdami silnikowymi, profe-
sjonalne doradztwo w zakresie transportu, usługi w zakre-
sie organizowania transportu, usługi rezerwacji w zakresie 
transportu, usługi konsultacyjne związane z transportem, 
usługi doradcze związane z transportem, organizacja trans-
portu powietrznego, morskiego i lądowego, usługi linii lotni-
czych w zakresie transportu, usługi w zakresie linii lotniczych 
i transportu, organizacja transportu drogą lądową, morską 
i powietrzną, organizowanie transportu ładunków, organi-
zowanie transportu towarów, usługi w zakresie transportu 
towarów, usługi doradcze związane z transportem towarów, 
usługi informacyjne związane z transportem towarów, usługi 
transportu pojazdami, pośrednictwo frachtowe i w zakresie 
transportu, transport lądowy osób, transport drogowy pa-
sażerów, pasażerski transport samochodowy, autobusowe 
usługi transportowe, rezerwacja miejsc w różnych środkach 

transportu, usługi w zakresie transportu drogowego dla 
osób, usługi linii lotniczych w zakresie transportu pasażerów, 
organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, 
morską oraz koleją, transport i składowanie, transport i skła-
dowanie towarów, magazynowanie ładunku przed trans-
portem, usługi w zakresie cargo i frachtu, obsługa ładunków 
i usługi frachtowe, usługi agencji frachtowych, fracht, zała-
dunek frachtu, spedycja frachtów, pośrednictwo frachtowe, 
ładowanie frachtu lotniczego, usługi frachtu lądowego, re-
zerwacja miejsc w różnych środkach transportu, rezerwacja 
miejsc na podróż, nawigacja (ustalanie położenia, wytycza-
nie trasy), 43 hotele, usługi restauracyjne świadczone przez 
hotele, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], usługi w zakresie obozów turystycznych, udostępnianie 
sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń na spo-
tkania, udostępnianie, udostępnianie, udostępnianie, udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie 
pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli.

(210) 474191 (220) 2017 07 17
(731) SZAREK ANDRZEJ ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO SZAREK, Widna Góra
(540) 1991 SZAREK ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

(531) 03.04.01, 03.04.13, 25.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso mielo-
ne, mięso cielęce, wołowe, wieprzowe, drobiowe i królicze, 
mięso z dziczyzny, podroby mięsne, przetwory z podrobów 
mięsnych i z krwi, kaszanka, wyroby drobiowe i z królika, eks-
trakty mięsne, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, karczek, 
kiełbasy, łopatka, metki, mielonki, parówki, pasztety z wątró-
bek zwierzęcych w tym również z przeważającym użyciem 
składników pochodzenia roślinnego, pieczenie, polędwica, 
salami, salcesony, schab, szynki, wędzonki, wyroby blokowe, 
wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wę-
dlin układanych, konserwy mięsne, gotowe dania na bazie 
mięsa, pasty, nadzienia i przekąski mięsne, wyroby garmaże-
ryjne na bazie mięsa, galaretki i sosy mięsne, pulpy mięsne, 
tłuszcze jadalne: oleje jadalne, mielonka tłuszczowa, słonina, 
smalec, 30 paszteciki, pierogi i pierożki nadziewane mięsem 
drobiowym, wieprzowym i wołowym, sushi, środki wiążące 
do wytworów garmażeryjnych i wędliniarskich, preparaty 
do zmiękczania mięsa, sosy do mięsa, 40 ubój zwierząt, prze-
twórstwo mięsne, przetwarzanie i przerabianie surowców 
mięsnych, usługi w zakresie konserwowania żywności, wę-
dzenie żywności, obróbka odpadów, osadów pościekowych 
i zanieczyszczonych materiałów, utylizacja i unieszkodliwia-
nie odpadów przemysłowych i wyrobów wybrakowanych, 
recykling odpadków i odpadów.
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(210) 474204 (220) 2017 07 17
(731) SILESIAN PhARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Detoxfit!

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 24.17.04
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, 
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów 
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, 
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 474222 (220) 2017 07 17
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) METEOR
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia, 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo - eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-

darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 474223 (220) 2017 07 17
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) fIORTO PISTA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowni-
ki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe bu-
dowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownic-
twa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki cera-
miczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpo-
ry niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, 
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla 
budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownic-
twa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity nie-
metalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe 
ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importo-
wo - eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja 
danych do komputerowych baz danych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wy-
szukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi za-
opatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla 
innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacja-
mi i aparaturą sanitarną.

(210) 474224 (220) 2017 07 17
(731) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
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(540) DUST
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy bu-
dowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje bu-
dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, 
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne 
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dacho-
we niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe 
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały nie-
metalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki 
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowla-
ne niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane nieme-
talowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady 
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty 
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, 
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako mate-
riały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalo-
we, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztucz-
ny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy 
budowlane, 35 agencje importowo - eksportowe, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, 
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych 
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży 
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, ar-
tykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, 
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, pły-
tek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary w sklepie lub hurtowni z produktami prze-
mysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospo-
darstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami 
ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownic-
twa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami 
i aparaturą sanitarną.

(210) 474227 (220) 2017 07 17
(731) WIZE MIChAŁ KRZYSZTOf, Siemianice
(540) PORTERS
(510), (511) 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa falo-
chronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i na-
prawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, 
budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo 
portowe, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwła-
maniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie 
i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń na-
wadniających, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycz-
nych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz na-
prawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, 
konsultacje budowlane, malowanie, malowanie lub naprawa 

znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji 
alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa insta-
lacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia 
kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, nitowanie, 
rozbiórka budynków, szlifowanie papierem ściernym, szli-
fowanie przy użyciu pumeksu, tapetowanie, tynkowanie, 
układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi 
dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie 
budynków.

(210) 474228 (220) 2017 07 17
(731) DOM KREDYTOWY NOTUS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) NOTUS finanse
(510), (511) 35 usługi w zakresie prezentacji domów i miesz-
kań umożliwiające swobodny wybór w celu ich sprzedaży, 
przetwarzania danych, systematyzacja baz danych kom-
puterowych, komputerowe zarządzanie danymi, plikami, 
sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, umowy kredytowe, 36 doradz-
two w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, pośred-
nictwo finansowe, finansowe informacje i operacje, agencja 
kredytowe, doradztwo finansowe w sprawach kredytów, 
doradztwo w sprawach nieruchomości, 38 przesyłanie infor-
macji dla banków przy pomocy komputera.

(210) 474275 (220) 2017 07 18
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIOfOS PROfESSIONAL
(510), (511) 1 biologiczne preparaty do szamb ekologicz-
nych, enzymy do celów przemysłowych, mydła do celów 
przemysłowych, preparaty bakteriobójcze inne niż do użyt-
ku medycznego i weterynaryjnego, preparaty enzyma-
tyczne do celów przemysłowych, preparaty enzymatyczne 
do domowych oczyszczalni ścieków, biologiczne preparaty 
do oczyszczalni ścieków.

(210) 474276 (220) 2017 07 18
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) MAD DOG

(531) 27.05.01, 29.01.01, 03.01.08
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku i/lub 
obrazów, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
wywania energii elektrycznej, power banks mianowicie ban-
ki energii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumu-
latory, przenośne ładowarki, nośniki danych magnetyczne, 
optyczne, elektroniczne nośniki danych, cyfrowe nośniki 
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do nagrywania danych, urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitoro-
wania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, nagrane dyski, dyski czyste, dyski 
audio, dyski magnetooptyczne, dyski magnetyczne, optycz-
ne, obliczeniowe, dyski twarde, dyski CD-RO, nagrane dyski 
kompaktowe, dyski z grami video, dyski optyczne z muzyką, 
nagrane dyski laserowe, dyski gier komputerowych, czyste 
dyski komputerowe, cyfrowe dyski audio, kompaktowe dyski 
wideo, procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu, komuni-
kacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów 
analogowych, procesory do przetwarzania obrazów, proce-
sory główne do komputerów, osprzęt do przetwarzania da-
nych, komputery, akcesoria komputerowe nie zawarte w in-
nych klasach, przewody komputerowe, kable do zastosowania 
w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe elek-
tryczne, złącza elektryczne, przewody audiovideo, kable 
i przewody do przesyłu, transmisji sygnału, połączeń audiovi-
deo, uchwyty i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawiesze-
nia TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe 
zabezpieczające przed spadkiem napięcia, sprzęt i akcesoria 
instalacyjne dla urządzeń, audiowizualnych, fotograficznych, 
technologii informacyjnej, dla sprzętu do komunikacji, dla 
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, 
do zastosowania w elektryce, komponenty elektryczne 
i elektroniczne, osprzęt elektryczny, tablety, gry wideo(so-
ftware), urządzenia elektroniczne dostępu do globalnych sieci 
komputerowych i komunikacyjnych, peryferyjne urządzenia 
komputerów, urządzenia peryferyjne do odtwarzania danych, 
klawiatury, joysticki, joysticki do komputerów i do gier kompu-
terowych i wideo, joysticki do użytku z komputerem inne niż 
do gier, urządzenia do zabaw, oprogramowanie komputero-
we do gier wideo i dostępu oraz przeglądania globalnych 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie 
komputerowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów 
wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, ładowar-
ki do baterii, ładowarki przenośne do użytku z telefonami, ła-
dowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, 
telefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, telefony 
przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, tele-
fony samochodowe, telefony satelitarne, telefony VolP, tele-
fony stacjonarne, automaty telefoniczne, futerały na telefo-
ny, skórzane etui na telefony, telefony zasilane energią, 
telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, telefony z sys-
temem komunikacji wewnętrznej, telefony komórkowe 
do użytku w pojazdach, urządzenia technologii informacyj-
nej i audiowizualne, sprzęt do komunikacji, urządzenia 
do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci typu Point-
-to-Point, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokaliza-
cyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia GPS, 
urządzenia systemu GPS, urządzenia nawigacyjne GPS, bły-
skowe żarówki, mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
monetami, utrwalone na nośnikach informacje i dane, muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, komputerowe syste-
my operacyjne, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, kasy rejestrujące, 
maszyny liczące, urządzenia do gaszenia ognia, sprzęt do ko-
munikacji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych 
i komunikacji danych, urządzenia do przechowywania da-
nych, sprzęt do przetwarzania danych elektryczny i mecha-
niczny, akcesoria do przetwarzania danych elektryczne i me-
chaniczne, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery, 
sprzęt komputerowy nie zawarty w innych klasach, kompo-
nenty i części do komputerów, urządzenia audio i odbiorniki 
radiowe, telewizory, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki 
telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, 

pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, interfejsy 
komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe, 
głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, kompute-
rowe monitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia kom-
puterowe, interaktywne systemy komputerowe, chipsety 
komputerowe, chipy komputerowe, dyski komputerowe, 
równolegle porty komputerowe, szeregowe porty kompute-
rowe, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe mapy 
cyfrowe, nagrane programy komputerowe, zapisane opro-
gramowanie komputerowe, komputerowe monitory wy-
świetlające, komputerowe przełączniki sieciowe, komputero-
we karty sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
komputerowe płyty główne, platformy oprogramowania 
komputerowego, komputerowe ekrany dotykowe, progra-
my i oprogramowanie komputerowe, nagrane, komputero-
we karty rozszerzające, programy i oprogramowanie kompu-
terowe do gier, programy i oprogramowanie komputerowe 
do obsługi gier, pakiety oprogramowania komputerowego, 
pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia do progra-
mowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia 
komputerowe do magazynowania danych, komputerowe 
wygaszacze ekranu, do pobrania, kodowane kary dostępu 
do oprogramowania komputerowego, komputerowe karty 
sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń kom-
puterowych do sieci komputerowych, urządzenia sterujące 
używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria kom-
puterowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe, 
słuchawki, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, 
muzyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słu-
chawki z mikrofonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczy-
wistością, słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji 
dźwięku, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymie-
nionych towarów, 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy 
jednośladowe, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostaw-
cze, rowery wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery 
składane, rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki ro-
werowe, dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajno-
gi jako pojazdy z silnikiem lub bez, skutery wodne, pojazdy, 
skutery, śnieżne, skutery do transportu, skutery sterowane 
elektrycznie, skutery wyposażone w silnik, skutery do trans-
portu osobowego wyposażone w silnik lub nie, motorowery, 
motocykle, motocykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, 
okucia do pojazdów, akcesoria do rowerów nie ujęte w in-
nych klasach, akcesoria do skuterów nie ujęte w innych kla-
sach, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienio-
nych towarów, 16 artykuły i materiały piśmienne nie zawarte 
w innych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier 
i karton, materiały drukowane, wydawnictwa reklamowe, ka-
talogi, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, 
broszury, druki, formularze, fotografie, kalendarze, książki, 
mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, 
publikacje, rysunki, koperty, kupony papierowe, kartki oko-
licznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, 
torby i worki do pakowania i zawijania papierowe i/lub 
z tworzyw sztucznych, czcionki drukarskie, gazety czasopi-
sma i wydawnictwa periodyczne, torebki i artykuły do pakowa-
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, jednorazowe 
produkty papierowe, wyposażenie edukacyjne, 28 urządzenia 
rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekranem lub 
monitorem, gry i zabawki, sprzęt i artykuły sportowe i gim-
nastyczne, części, akcesoria i pojedyncze elementy do wy-
mienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, w sklepach stacjonarnych, w sieci handlowej, 
za pomocą globalnej sieci komputerowej, on-line, za pomo-
cą domów sprzedaży wysyłkowej i sprzedaży katalogowej, 
w trybie aukcji w zakresie towarów: sprzęt RTV i AGD, telewi-
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zory, okulary 3D, piloty i zestawy kina domowego, zestawy 
kina domowego z DVD w formacie zapisu optycznego, kina 
domowe z DVD, odtwarzacze DVD przenośne, sprzęt i urzą-
dzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarzacze, dyktafony, 
gramofony, odtwarzacze MP3, odtwarzacze MP4, Video, ra-
dia, radiobudziki, radioodtwarzacze, radioodbiorniki, słu-
chawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, stacje doku-
jące/głośniki, komputerowe i elektroniczne stacje dokujące, 
sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasilacze, łado-
warki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elektroniczne, 
w tym do użytku domowego, subwoofery, wzmacniacze, 
systemy i instalacje audiowizualne, tunery DVBT, anteny, pro-
jektory, ekrany projekcyjne, projektory tradycyjne, uchwyty 
do projektorów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dys-
ki, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, urządzenia do gaszenia ognia, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, 
komputery, sprzęt komputerowy, akcesoria do komputero-
we, przewody komputerowe, tablety, gry wideo, urządzenia 
elektroniczne dostępu do globalnych sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, komponenty i części do komputerów, 
sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia peryferyjne 
komputerowe, klawiatury, joysticki, joysticki do komputerów 
i do gier komputerowych i wideo, joysticki do użytku z kom-
puterem inne niż do gier, urządzenia do zabaw komputero-
we, do gier wideo i dostępu oraz przeglądania globalnych 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie 
komputerowe do kompresji i dekompresji danych i obrazów 
wideo, edycji tekstu, oprogramowanie narzędziowe, łado-
warki do baterii, ładowarki przenośne do użytku z telefona-
mi, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulato-
rów, telefony, telefony internetowe, telefony komórkowe, 
telefony przenośne, telefony bezprzewodowe, telefony cy-
frowe, telefony samochodowe, telefony satelitarne, telefony 
VolP, telefony stacjonarne, automaty telefoniczne, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, komputerowe systemy operacyjne, urzą-
dzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multime-
dialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia 
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, 
urządzenia do przechowywania danych, sprzęt do przetwa-
rzania danych elektryczny i mechaniczny, akcesoria do prze-
twarzania danych elektryczne i mechaniczne, urządzenia 
audio i odbiorniki radiowe, urządzenia do wyświetlania, od-
biorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów 
i video, pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, in-
terfejsy komputerowe, rysiki komputerowe, modemy kom-
puterowe, głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, 
komputerowe monitory ekranowe, bezprzewodowe peryfe-
ria komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, 
chipsety komputerowe, chipy komputerowe, dyski kompu-
terowe, równoległe porty komputerowe, szeregowe porty 
komputerowe, komputerowe napędy dyskowe, komputero-
we mapy cyfrowe, nagrane programy komputerowe, zapisa-
ne oprogramowanie komputerowe, komputerowe monitory 
wyświetlające, komputerowe przełączniki sieciowe, kompu-
terowe karty sieciowe, komputerowe oprogramowanie użyt-
kowe, komputerowe płyty główne, platformy oprogramo-
wania komputerowego, komputerowe ekrany dotykowe, 
programy i oprogramowanie komputerowe, nagrane, kom-
puterowe karty rozszerzające, programy i oprogramowanie 
komputerowe do gier, programy i oprogramowanie kompu-
terowe do obsługi gier, pakiety oprogramowania kompute-
rowego, pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia 
do programowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urzą-
dzenia komputerowe do magazynowania danych, kompute-

rowe wygaszacze ekranu, do pobrania, kodowane kary do-
stępu do oprogramowania komputerowego, komputerowe 
karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń 
komputerowych do sieci komputerowych, urządzenia steru-
jące używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria 
komputerowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki kompute-
rowe, słuchawek, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, tele-
foniczne, muzyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, dousz-
ne, słuchawki z mikrofonem, słuchawki do gier z wirtualną 
rzeczywistością, słuchawki osobiste do urządzeń do transmi-
sji dźwięku, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, 
telefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem czę-
stotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, 
telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komu-
nikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła-
mi sieci typu Point-to- Point, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawi-
gacyjne GPS, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, procesory dźwięku, 
sygnałów, mowy, głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitar-
ne, centralne, danych, sygnałów analogowych, procesory 
do przetwarzania obrazów, procesory główne do kompute-
rów, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfro-
wych, taśmy, urządzenia i sprzęt 3D, oprogramowanie 3D, 
urządzenia wielofunkcyjne będące najczęściej połączeniem 
z lub więcej funkcji kilku urządzeń odnoszące się do różnych 
kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i AGD, urządzeń 
i sprzętu technologii informacyjnej i audiowizualnej, urzą-
dzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu 
i skanera z drukarką atramentową, urządzenia wielofunkcyj-
ne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z drukarką la-
serową, drukarki, drukarki laserowe, niszczarki, laminatory, 
kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, urządzenia biuro-
we, komputery, notebooki, ultrabooki, torby do notebo-
oków, czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tune-
ry TV i fM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria 
do tabletów, czytniki ebooków, etui na czytniki ebooków, 
etui na tablety, monitory, monitory LED, monitory LCD, opro-
gramowanie, programy komputerowe, urządzenia do nagry-
wania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, no-
śniki danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier i folie, 
klawiatury, klawiatury z myszką, akcesoria komputerowe jak 
podkładki pod myszki, myszki komputerowe, głośniki, joypa-
dy, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde 
zewnętrzne, dyski optyczne, DVD, nagrane dyski, pamięci 
przenośne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry 
zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe, płyty CD, DVD, 
optyczne, płyty CD-ROM, przewody komputerowe i adapte-
ry, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy dysków, obudo-
wy pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery, mo-
demy, konsole, konsole przenośne, gry PC, akcesoria 
do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki 
cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe z wy-
mienną optyką, karty pamięci, obiektywy do aparatów, lam-
py błyskowe, baterie, ładowarki do akumulatorów, pokrowce, 
statywy, kamery, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kame-
ry sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, 
sprzęt i urządzenia do nawigacji, przenośne systemy nawiga-
cyjne, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne urządzenia 
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nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akcesoria do te-
lefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej komu-
nikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki samochodo-
we, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe, smartwatch, 
zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, aparaty te-
lefoniczne, faksy, telefony bezprzewodowe, telefony prze-
wodowe, radiotelefony, CB radia, anteny CB, krótkofalówki, 
urządzenia do porozumiewania się na odległość, nawigacje 
samochodowe, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki 
telefoniczne, baterie do telefonów, karty sim, karty telefo-
niczne do telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry plan-
szowe, zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie 
i sprzęt do ćwiczeń, akcesoria sportowe, pojazdy i środki 
transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkin-
gowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, ro-
wery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone 
w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery 
jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy, skutery wodne, hulajno-
gi wyposażone w silnik lub bez, skutery do transportu, skute-
ry sterowane elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, sku-
tery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego 
wyposażone w silnik lub bez, motorowery, motocykle, moto-
cykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojaz-
dów, akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, sportowe 
akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, tar-
cze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, na-
rzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły 
ogrodnicze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnie-
niowych, akcesoria do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogro-
dowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spa-
linowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, 
górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy pomiarowe, 
świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki, błyskowe ża-
rówki, urządzenia do podgrzewania, chłodzenia i obróbki 
żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, 
wirówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elek-
tryczne, ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuche-
nek, kuchenek mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, akce-
soria i pojedyncze elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki, 
piekarniki parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, induk-
cyjne, okapy, okapy szafkowe i podszafkowe, kominowe, wy-
spowe, filtry do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnie-
niowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary 
i parowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, 
miksery stojące, młynki elektryczne, opiekacze sandwicze, 
piekarniki, roboty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, 
wagi kuchenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chle-
ba, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia 
urządzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akce-
soria do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery 
do stóp, prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery su-
szarki do włosów, suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, 
wagi łazienkowe, akcesoria do domu dekoracyjne i użytko-
we stanowiące wyposażenie wnętrz i uzupełniające wnę-
trza, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń biuro-
wych, środki do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, 
pielęgnacji, narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, 
ostrza, w tym maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze-
twarzania danych, urządzenia do gaszenia ognia, termome-
try nie do celów medycznych, urządzenia do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary do gotowania, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitar-
ne, kable, kable do zastosowania w elektryce, przewody elek-

tryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody au-
dio-video, kable i przewody do przesyłu i transmisji sygnału 
i/ lub połączeń audio video, uchwyty i listwy rtv, uchwyty 
montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, 
listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem 
napięcia, akcesoria instalacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, 
elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne 
ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczniczych, czajniki 
elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia 
maszynowe, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, 
elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, elektryczny 
sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny sprzęt biuro-
wy, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa do-
mowego, gąbki, sprzęt i akcesoria do czyszczenia i mycia, 
szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia używa-
ne w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, szczotko 
skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia do siekania, miele-
nia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne szczo-
teczki do zębów, alkomaty, artykuły ogrodnicze, artykuły 
gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory gospo-
darstwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla go-
spodarstwa domowego, przybory kuchenne lub do gospo-
darstwa domowego, narzędzia kuchenne, roboty kuchenne 
obsługiwane ręcznie, przyrządy do przygotowywania żyw-
ności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domo-
wego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchen-
ne, otwieracze do puszek, nieelektryczne, żelazka, deski 
do prasowania, generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, 
grzejniki konwektorowe, maszyny do szycia, odkurzacze, od-
kurzacze piorące ręczne, stacje pogodowe i termometry, 
wentylatory, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochła-
niacze wilgoci, przybory do higieny i pielęgnacji urody, środ-
ki i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, chemiczne środki 
do prasowania i środki piorąc, preparaty chemiczne, w tym 
preparaty chemiczne do powierzchniowego mycia pojaz-
dów kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia 
samochodowa, płyny eksploatacyjne do samochodów, pły-
ny do spryskiwaczy, substancje zapobiegające zamarzaniu, 
preparaty chemiczne zapobiegające zamarzaniu, chłodziwa 
do pojazdów samochodowych, odmrażacze do zamków, 
gry, zabawki, karty do gier, artykuły sportowe i gimnastycz-
ne, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, urzą-
dzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekra-
nem lub monitorem, waliz, walizki, torby podróżne, parasolki, 
wyroby rymarskie i kaletnicze, odzież, odzież ochronna 
i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z branży odzieżo-
wej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, części, akcesoria i po-
jedyncze elementy do wymienionych towarów, elektronicz-
ne usługi w zakresie handlu, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i handlowych, reklama, 
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, reklama korespondencyjna, usługi promocyjne, pro-
mocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie pro-
mocyjne i/lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, 
towarów, multimedialne prezentacje towarów i usług w celu 
sprzedaży, prezentacja komunikatów/treści promocyjnych 
i reklamowych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ust-
nej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, 
broszur, materiałów drukowanych, newsletterów, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych, w tym do wykorzystania w Interne-



Nr  ZT38/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 65

cie, promocja handlu, w tym handlu elektronicznego, dostar-
czanie informacji handlowej i gospodarczej, dostarczanie in-
formacji o sprzedaży towarów, także za pośrednictwem 
mediów, obsługa handlu za pomocą poczty elektronicznej, 
organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych 
i aukcji, obsługa programów lojalnościowych programów 
promocyjnych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw, tar-
gów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, cyfrowo rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowanie materiałów re-
klamowych, publikowanie informacji handlowych i gospo-
darczych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, pre-
zentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży oraz 
w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą 
globalnej sieci komputerowej, wynajmowanie nośników re-
klamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygo-
towywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji 
do wykorzystania w reklamie, kompilacja i systematyzacja 
informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomo-
cy komputera, terminali komputerowych, poczty elektro-
nicznej, sieci Internet i intranet, zarządzanie w działalności 
handlowej, usługi informacyjne dla konsumentów, udziela-
nie i dostarczanie informacji dotyczących handlu, zarządza-
nie w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, administro-
wanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej produktów, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie in-
formacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
produktów, administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą w za-
kresie sklepów detalicznych, działalności handlowej, prace 
biurowe, prowadzenie punktów handlowych, usługi konsul-
tacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, informa-
cja o wymienionych usługach.

(210) 474278 (220) 2017 07 18
(731) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów
(540) MAD DOG

(531) 03.01.09, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku i/lub 
obrazów, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
wywania energii elektrycznej, power banks mianowicie ban-
ki energii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumu-
latory, przenośne ładowarki, nośniki danych magnetyczne, 
optyczne, elektroniczne nośniki danych, cyfrowe nośniki 

do nagrywania danych, urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitoro-
wania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, nagrane dyski, dyski czyste, dyski 
audio, dyski magnetooptyczne, dyski magnetyczne, optycz-
ne, obliczeniowe, dyski twarde, dyski CD-RO, nagrane dyski 
kompaktowe, dyski z grami video, dyski optyczne z muzyką, 
nagrane dyski laserowe, dyski gier komputerowych, czyste 
dyski komputerowe, cyfrowe dyski audio, kompaktowe dyski 
wideo, procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu, komuni-
kacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów 
analogowych, procesory do przetwarzania obrazów, proce-
sory główne do komputerów, osprzęt do przetwarzania da-
nych, komputery, akcesoria komputerowe nie zawarte w in-
nych klasach, przewody komputerowe, kable do zastosowania 
w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe elek-
tryczne, złącza elektryczne, przewody audiovideo, kable 
i przewody do przesyłu, transmisji sygnału, połączeń audiovi-
deo, uchwyty i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawiesze-
nia TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe 
zabezpieczające przed spadkiem napięcia, sprzęt i akcesoria 
instalacyjne dla urządzeń, audiowizualnych, fotograficznych, 
technologii informacyjnej, dla sprzętu do komunikacji, dla 
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, 
do zastosowania w elektryce, komponenty elektryczne 
i elektroniczne, osprzęt elektryczny, tablety, gry wideo(so-
ftware), urządzenia elektroniczne dostępu do globalnych 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, peryferyjne urzą-
dzenia komputerów, urządzenia peryferyjne do odtwarzania 
danych, klawiatury, joysticki, joysticki do komputerów 
i do gier komputerowych i wideo, joysticki do użytku z kom-
puterem inne niż do gier, urządzenia do zabaw, oprogramo-
wanie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglą-
dania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji 
danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie na-
rzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne 
do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ła-
dowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, 
telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprze-
wodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony 
satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonarne, automaty te-
lefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, te-
lefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem czę-
stotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, 
telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komu-
nikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła-
mi sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawi-
gacyjne GPS, błyskowe żarówki, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych monetami, utrwalone na nośnikach infor-
macje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, komputerowe systemy operacyjne, urządzenia technolo-
gii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do gaszenia 
ognia, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci 
komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do prze-
chowywania danych, sprzęt do przetwarzania danych elek-
tryczny i mechaniczny, akcesoria do przetwarzania danych 
elektryczne i mechaniczne, sprzęt peryferyjny do kompute-
rów, komputery, sprzęt komputerowy nie zawarty w innych 
klasach, komponenty i części do komputerów, urządzenia 
audio i odbiorniki radiowe, telewizory, urządzenia do wy-
świetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwa-
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rzania filmów i video, pamięci komputerowe, klawiatury 
komputerowe, interfejsy komputerowe, rysiki komputerowe, 
modemy komputerowe, głośniki komputerowe, obudowy 
komputerowe, komputerowe monitory ekranowe, bezprze-
wodowe peryferia komputerowe, interaktywne systemy 
komputerowe, chipsety komputerowe, chipy komputerowe, 
dyski komputerowe, równolegle porty komputerowe, szere-
gowe porty komputerowe, komputerowe napędy dyskowe, 
komputerowe mapy cyfrowe, nagrane programy kompute-
rowe, zapisane oprogramowanie komputerowe, komputero-
we monitory wyświetlające, komputerowe przełączniki sie-
ciowe, komputerowe karty sieciowe, komputerowe 
oprogramowanie użytkowe, komputerowe płyty główne, 
platformy oprogramowania komputerowego, komputero-
we ekrany dotykowe, programy i oprogramowanie kompu-
terowe, nagrane, komputerowe karty rozszerzające, progra-
my i oprogramowanie komputerowe do gier, programy 
i oprogramowanie komputerowe do obsługi gier, pakiety 
oprogramowania komputerowego, pamięci komputerowe, 
komputerowe urządzenia do programowania, sprzęt do te-
lefonii komputerowej, urządzenia komputerowe do magazy-
nowania danych, komputerowe wygaszacze ekranu, do po-
brania, kodowane kary dostępu do oprogramowania 
komputerowego, komputerowe karty sieciowe LAN do pod-
łączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci 
komputerowych, urządzenia sterujące używane w grach wi-
deo i komputerowych, akcesoria komputerowe takie jak 
myszki, klawiatury, głośniki komputerowe, słuchawki, słu-
chawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, muzyczne, 
dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słuchawki z mikro-
fonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, słu-
chawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, części, 
akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych towa-
rów, 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy jednośladowe, 
rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery 
wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, 
rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, 
dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako 
pojazdy z silnikiem lub bez, skutery wodne, pojazdy, skutery, 
śnieżne, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycz-
nie, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu oso-
bowego wyposażone w silnik lub nie, motorowery, motocy-
kle, motocykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia 
do pojazdów, akcesoria do rowerów nie ujęte w innych kla-
sach, akcesoria do skuterów nie ujęte w innych klasach, czę-
ści, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych to-
warów, 16 artykuły i materiały piśmienne nie zawarte 
w innych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier 
i karton, materiały drukowane, wydawnictwa reklamowe, ka-
talogi, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, 
broszury, druki, formularze, fotografie, kalendarze, książki, 
mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, 
publikacje, rysunki, koperty, kupony papierowe, kartki oko-
licznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, 
torby i worki do pakowania i zawijania papierowe i/lub 
z tworzyw sztucznych, czcionki drukarskie, gazety czasopi-
sma i wydawnictwa periodyczne, torebki i artykuły do pako-
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, jednora-
zowe produkty papierowe, wyposażenie edukacyjne, 
28 urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrz-
nym ekranem lub monitorem, gry i zabawki, sprzęt i artykuły 
sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze ele-
menty do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, w sieci han-
dlowej, za pomocą globalnej sieci komputerowej, on-line, 
za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej i sprzedaży kata-

logowej, w trybie aukcji w zakresie towarów: sprzęt RTV 
i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty i zestawy kina domowe-
go, zestawy kina domowego z DVD w formacie zapisu 
optycznego, kina domowe z DVD, odtwarzacze DVD przeno-
śne, sprzęt i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarza-
cze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze MP3, odtwarzacze 
MP4, Video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze, radiood-
biorniki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, 
stacje dokujące/głośniki, komputerowe i elektroniczne stacje 
dokujące, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasi-
lacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elek-
troniczne, w tym do użytku domowego, subwoofery, 
wzmacniacze, systemy i instalacje audiowizualne, tunery 
DVBT, anteny, projektory, ekrany projekcyjne, projektory tra-
dycyjne, uchwyty do projektorów, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych monetami, urządzenia do ga-
szenia ognia, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, sprzęt komputerowy, 
akcesoria do komputerowe, przewody komputerowe, table-
ty, gry wideo, urządzenia elektroniczne dostępu do global-
nych sieci komputerowych i komunikacyjnych, komponenty 
i części do komputerów, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
urządzenia peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki, 
joysticki do komputerów i do gier komputerowych i wideo, 
joysticki do użytku z komputerem inne niż do gier, urządze-
nia do zabaw komputerowe, do gier wideo i dostępu oraz 
przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunika-
cyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji i de-
kompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogra-
mowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki 
przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elek-
trycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony 
internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, tele-
fony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samocho-
dowe, telefony satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonar-
ne, automaty telefoniczne, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, komputerowe systemy operacyjne, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworze-
nia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia 
do przechowywania danych, sprzęt do przetwarzania da-
nych elektryczny i mechaniczny, akcesoria do przetwarzania 
danych elektryczne i mechaniczne, urządzenia audio i od-
biorniki radiowe, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki te-
lewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, 
pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, interfejsy 
komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe, 
głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, kompute-
rowe monitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia kom-
puterowe, interaktywne systemy komputerowe, chipsety 
komputerowe, chipy komputerowe, dyski komputerowe, 
równoległe porty komputerowe, szeregowe porty kompute-
rowe, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe mapy 
cyfrowe, nagrane programy komputerowe, zapisane oprogra-
mowanie komputerowe, komputerowe monitory wyświetla-
jące, komputerowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty 
sieciowe, komputerowe oprogramowanie użytkowe, kompu-
terowe płyty główne, platformy oprogramowania kompute-
rowego, komputerowe ekrany dotykowe, programy i opro-
gramowanie komputerowe, nagrane, komputerowe karty 
rozszerzające, programy i oprogramowanie komputerowe 
do gier, programy i oprogramowanie komputerowe do ob-
sługi gier, pakiety oprogramowania komputerowego, pa-
mięci komputerowe, komputerowe urządzenia do progra-
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mowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urządzenia 
komputerowe do magazynowania danych, komputerowe 
wygaszacze ekranu, do pobrania, kodowane kary dostępu 
do oprogramowania komputerowego, komputerowe karty 
sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń kom-
puterowych do sieci komputerowych, urządzenia sterujące 
używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria kom-
puterowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe, 
słuchawek, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefonicz-
ne, muzyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słu-
chawki z mikrofonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczy-
wistością, słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji 
dźwięku, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, tele-
fony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem często-
tliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, tele-
fony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komu-
nikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła-
mi sieci typu Point-to- Point, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawi-
gacyjne GPS, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, procesory dźwięku, 
sygnałów, mowy, głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitar-
ne, centralne, danych, sygnałów analogowych, procesory 
do przetwarzania obrazów, procesory główne do kompute-
rów, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfro-
wych, taśmy, urządzenia i sprzęt 3D, oprogramowanie 3D, 
urządzenia wielofunkcyjne będące najczęściej połączeniem 
z lub więcej funkcji kilku urządzeń odnoszące się do różnych 
kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i AGD, urządzeń 
i sprzętu technologii informacyjnej i audiowizualnej, urzą-
dzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu 
i skanera z drukarką atramentową, urządzenia wielofunkcyj-
ne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z drukarką la-
serową, drukarki, drukarki laserowe, niszczarki, laminatory, 
kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, urządzenia biuro-
we, komputery, notebooki, ultrabooki, torby do notebo-
oków, czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tune-
ry TV i fM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria 
do tabletów, czytniki ebooków, etui na czytniki ebooków, 
etui na tablety, monitory, monitory LED, monitory LCD, opro-
gramowanie, programy komputerowe, urządzenia do nagry-
wania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, no-
śniki danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier i folie, 
klawiatury, klawiatury z myszką, akcesoria komputerowe jak 
podkładki pod myszki, myszki komputerowe, głośniki, joypa-
dy, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde 
zewnętrzne, dyski optyczne, DVD, nagrane dyski, pamięci 
przenośne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry 
zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe, płyty CD, DVD, 
optyczne, płyty CD-ROM, przewody komputerowe i adapte-
ry, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy dysków, obudo-
wy pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery, mo-
demy, konsole, konsole przenośne, gry PC, akcesoria 
do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki 
cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe z wy-
mienną optyką, karty pamięci, obiektywy do aparatów, lam-
py błyskowe, baterie, ładowarki do akumulatorów, pokrowce, 
statywy, kamery, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kame-
ry sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, 

sprzęt i urządzenia do nawigacji, przenośne systemy nawiga-
cyjne, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne urządzenia 
nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akcesoria do te-
lefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej komu-
nikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki samochodo-
we, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe, smartwatch, 
zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, aparaty te-
lefoniczne, faksy, telefony bezprzewodowe, telefony prze-
wodowe, radiotelefony, CB radia, anteny CB, krótkofalówki, 
urządzenia do porozumiewania się na odległość, nawigacje 
samochodowe, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki 
telefoniczne, baterie do telefonów, karty sim, karty telefo-
niczne do telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry plan-
szowe, zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie 
i sprzęt do ćwiczeń, akcesoria sportowe, pojazdy i środki 
transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkin-
gowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, ro-
wery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone 
w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery 
jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy, skutery wodne, hulajno-
gi wyposażone w silnik lub bez, skutery do transportu, skute-
ry sterowane elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, sku-
tery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego 
wyposażone w silnik lub bez, motorowery, motocykle, moto-
cykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojaz-
dów, akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, sportowe 
akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, tar-
cze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, na-
rzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły 
ogrodnicze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnie-
niowych, akcesoria do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogro-
dowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spa-
linowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, 
górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy pomiarowe, 
świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki, błyskowe ża-
rówki, urządzenia do podgrzewania, chłodzenia i obróbki 
żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, 
wirówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elek-
tryczne, ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuche-
nek, kuchenek mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, akce-
soria i pojedyncze elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki, 
piekarniki parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, induk-
cyjne, okapy, okapy szafkowe i podszafkowe, kominowe, wy-
spowe, filtry do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnie-
niowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary 
i parowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, 
miksery stojące, młynki elektryczne, opiekacze sandwicze, 
piekarniki, roboty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, 
wagi kuchenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chle-
ba, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia 
urządzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akce-
soria do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery 
do stóp, prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery su-
szarki do włosów, suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, 
wagi łazienkowe, akcesoria do domu dekoracyjne i użytko-
we stanowiące wyposażenie wnętrz i uzupełniające wnę-
trza, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń biuro-
wych, środki do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, 
pielęgnacji, narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, 
ostrza, w tym maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze-
twarzania danych, urządzenia do gaszenia ognia, termome-
try nie do celów medycznych, urządzenia do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary do gotowania, chłodzenia, 
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suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitar-
ne, kable, kable do zastosowania w elektryce, przewody elek-
tryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody au-
dio-video, kable i przewody do przesyłu i transmisji sygnału 
i/ lub połączeń audio video, uchwyty i listwy rtv, uchwyty 
montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, 
listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem 
napięcia, akcesoria instalacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, 
elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne 
ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczniczych, czajniki 
elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia 
maszynowe, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, 
elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, elektryczny 
sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny sprzęt biuro-
wy, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa do-
mowego, gąbki, sprzęt i akcesoria do czyszczenia i mycia, 
szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia używa-
ne w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, szczotko 
skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia do siekania, miele-
nia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne szczo-
teczki do zębów, alkomaty, artykuły ogrodnicze, artykuły 
gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory gospo-
darstwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla go-
spodarstwa domowego, przybory kuchenne lub do gospo-
darstwa domowego, narzędzia kuchenne, roboty kuchenne 
obsługiwane ręcznie, przyrządy do przygotowywania żyw-
ności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domo-
wego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchen-
ne, otwieracze do puszek, nieelektryczne, żelazka, deski 
do prasowania, generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, 
grzejniki konwektorowe, maszyny do szycia, odkurzacze, od-
kurzacze piorące ręczne, stacje pogodowe i termometry, 
wentylatory, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochła-
niacze wilgoci, przybory do higieny i pielęgnacji urody, środ-
ki i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, chemiczne środki 
do prasowania i środki piorąc, preparaty chemiczne, w tym 
preparaty chemiczne do powierzchniowego mycia pojaz-
dów kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia 
samochodowa, płyny eksploatacyjne do samochodów, pły-
ny do spryskiwaczy, substancje zapobiegające zamarzaniu, 
preparaty chemiczne zapobiegające zamarzaniu, chłodziwa 
do pojazdów samochodowych, odmrażacze do zamków, 
gry, zabawki, karty do gier, artykuły sportowe i gimnastycz-
ne, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, urzą-
dzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekra-
nem lub monitorem, waliz, walizki, torby podróżne, parasolki, 
wyroby rymarskie i kaletnicze, odzież, odzież ochronna 
i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z branży odzieżo-
wej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, części, akcesoria i po-
jedyncze elementy do wymienionych towarów, elektronicz-
ne usługi w zakresie handlu, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i handlowych, reklama, 
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, reklama korespondencyjna, usługi promocyjne, pro-
mocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie pro-
mocyjne i/lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, 
towarów, multimedialne prezentacje towarów i usług w celu 
sprzedaży, prezentacja komunikatów/treści promocyjnych 
i reklamowych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ust-
nej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, pokazy towa-
rów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, 

broszur, materiałów drukowanych, newsletterów, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych, w tym do wykorzystania w Interne-
cie, promocja handlu, w tym handlu elektronicznego, dostar-
czanie informacji handlowej i gospodarczej, dostarczanie in-
formacji o sprzedaży towarów, także za pośrednictwem 
mediów, obsługa handlu za pomocą poczty elektronicznej, 
organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych 
i aukcji, obsługa programów lojalnościowych programów 
promocyjnych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw, tar-
gów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, cyfrowo rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowanie materiałów re-
klamowych, publikowanie informacji handlowych i gospo-
darczych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, pre-
zentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży oraz 
w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą 
globalnej sieci komputerowej, wynajmowanie nośników re-
klamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygo-
towywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji 
do wykorzystania w reklamie, kompilacja i systematyzacja 
informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomo-
cy komputera, terminali komputerowych, poczty elektro-
nicznej, sieci Internet i intranet, zarządzanie w działalności 
handlowej, usługi informacyjne dla konsumentów, udziela-
nie i dostarczanie informacji dotyczących handlu, zarządza-
nie w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, administro-
wanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej produktów, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie in-
formacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
produktów, administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą w za-
kresie sklepów detalicznych, działalności handlowej, prace 
biurowe, prowadzenie punktów handlowych, usługi konsul-
tacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, informa-
cja o wymienionych usługach.
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(510), (511) 9 urządzenia, przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku i/lub 
obrazów, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho-
wywania energii elektrycznej, power banks mianowicie ban-
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ki energii jako urządzenia, w tym przenośne baterie, akumu-
latory, przenośne ładowarki, nośniki danych magnetyczne, 
optyczne, elektroniczne nośniki danych, cyfrowe nośniki 
do nagrywania danych, urządzenia optyczne, wzmacniacze 
i korektory, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitoro-
wania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, nagrane dyski, dyski czyste, dyski 
audio, dyski magnetooptyczne, dyski magnetyczne, optycz-
ne, obliczeniowe, dyski twarde, dyski CD-RO, nagrane dyski 
kompaktowe, dyski z grami video, dyski optyczne z muzyką, 
nagrane dyski laserowe, dyski gier komputerowych, czyste 
dyski komputerowe, cyfrowe dyski audio, kompaktowe dyski 
wideo, procesory dźwięku, sygnałów, mowy, głosu, komuni-
kacyjne, użytkowe, satelitarne, centralne, danych, sygnałów 
analogowych, procesory do przetwarzania obrazów, proce-
sory główne do komputerów, osprzęt do przetwarzania da-
nych, komputery, akcesoria komputerowe nie zawarte w in-
nych klasach, przewody komputerowe, kable do zastosowania 
w elektryce, przewody elektryczne, listwy zaciskowe elek-
tryczne, złącza elektryczne, przewody audiovideo, kable 
i przewody do przesyłu, transmisji sygnału, połączeń audiovi-
deo, uchwyty i listwy rtv, uchwyty montażowe do zawiesze-
nia TV na różnych powierzchniach, listwy antyprzepięciowe 
zabezpieczające przed spadkiem napięcia, sprzęt i akcesoria 
instalacyjne dla urządzeń, audiowizualnych, fotograficznych, 
technologii informacyjnej, dla sprzętu do komunikacji, dla 
urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, 
do zastosowania w elektryce, komponenty elektryczne 
i elektroniczne, osprzęt elektryczny, tablety, gry wideo (so-
ftware), urządzenia elektroniczne dostępu do globalnych 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, peryferyjne urzą-
dzenia komputerów, urządzenia peryferyjne do odtwarzania 
danych, klawiatury, joysticki, joysticki do komputerów 
i do gier komputerowych i wideo, joysticki do użytku z kom-
puterem inne niż do gier, urządzenia do zabaw, oprogramo-
wanie komputerowe do gier wideo i dostępu oraz przeglą-
dania globalnych sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
oprogramowanie komputerowe do kompresji i dekompresji 
danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogramowanie na-
rzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki przenośne 
do użytku z telefonami, ładowarki baterii elektrycznych, ła-
dowarki dla akumulatorów, telefony, telefony internetowe, 
telefony komórkowe, telefony przenośne, telefony bezprze-
wodowe, telefony cyfrowe, telefony samochodowe, telefony 
satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonarne, automaty te-
lefoniczne, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, te-
lefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem czę-
stotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, 
telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komu-
nikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła-
mi sieci typu Point-to-Point, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawi-
gacyjne GPS, błyskowe żarówki, mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych monetami, utrwalone na nośnikach infor-
macje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, komputerowe systemy operacyjne, urządzenia techno-
logii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotogra-
ficzne, kasy rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia 
do gaszenia ognia, sprzęt do komunikacji, urządzenia do two-
rzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia 
do przechowywania danych, sprzęt do przetwarzania da-
nych elektryczny i mechaniczny, akcesoria do przetwarzania 
danych elektryczne i mechaniczne, sprzęt peryferyjny 
do komputerów, komputery, sprzęt komputerowy nie za-

warty w innych klasach, komponenty i części do kompute-
rów, urządzenia audio i odbiorniki radiowe, telewizory, urzą-
dzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz 
urządzenia do odtwarzania filmów i video, pamięci kompu-
terowe, klawiatury komputerowe, interfejsy komputerowe, 
rysiki komputerowe, modemy komputerowe, głośniki kom-
puterowe, obudowy komputerowe, komputerowe monitory 
ekranowe, bezprzewodowe peryferia komputerowe, interak-
tywne systemy komputerowe, chipsety komputerowe, chipy 
komputerowe, dyski komputerowe, równolegle porty kom-
puterowe, szeregowe porty komputerowe, komputerowe 
napędy dyskowe, komputerowe mapy cyfrowe, nagrane 
programy komputerowe, zapisane oprogramowanie kom-
puterowe, komputerowe monitory wyświetlające, kompute-
rowe przełączniki sieciowe, komputerowe karty sieciowe, 
komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe 
płyty główne, platformy oprogramowania komputerowego, 
komputerowe ekrany dotykowe, programy i oprogramowa-
nie komputerowe, nagrane, komputerowe karty rozszerzają-
ce, programy i oprogramowanie komputerowe do gier, pro-
gramy i oprogramowanie komputerowe do obsługi gier, 
pakiety oprogramowania komputerowego, pamięci kompu-
terowe, komputerowe urządzenia do programowania, sprzęt 
do telefonii komputerowej, urządzenia komputerowe 
do magazynowania danych, komputerowe wygaszacze 
ekranu, do pobrania, kodowane kary dostępu do oprogra-
mowania komputerowego, komputerowe karty sieciowe 
LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych 
do sieci komputerowych, urządzenia sterujące używane 
w grach wideo i komputerowych, akcesoria komputerowe 
takie jak myszki, klawiatury, głośniki komputerowe, słuchaw-
ki, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, telefoniczne, mu-
zyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, douszne, słuchawki 
z mikrofonem, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, 
słuchawki osobiste do urządzeń do transmisji dźwięku, czę-
ści, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych to-
warów, 12 pojazdy i środki transportu, pojazdy jednoślado-
we, rowery, rowery trekkingowe, rowery dostawcze, rowery 
wodne, rowery górskie, rowery szosowe, rowery składane, 
rowery, rowery wyposażone w silnik, bagażniki rowerowe, 
dzwonki do rowerów, skutery jako pojazdy, hulajnogi jako 
pojazdy z silnikiem lub bez, skutery wodne, pojazdy, skutery, 
śnieżne, skutery do transportu, skutery sterowane elektrycz-
nie, skutery wyposażone w silnik, skutery do transportu oso-
bowego wyposażone w silnik lub nie, motorowery, motocy-
kle, motocykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia 
do pojazdów, akcesoria do rowerów nie ujęte w innych kla-
sach, akcesoria do skuterów nie ujęte w innych klasach, czę-
ści, akcesoria i pojedyncze elementy do wymienionych to-
warów, 16 artykuły i materiały piśmienne nie zawarte 
w innych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier 
i karton, materiały drukowane, wydawnictwa reklamowe, ka-
talogi, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, 
broszury, druki, formularze, fotografie, kalendarze, książki, 
mapy, naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, 
publikacje, rysunki, koperty, kupony papierowe, kartki oko-
licznościowe, papierowe ozdoby, arkusze i materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, 
torby i worki do pakowania i zawijania papierowe i/lub 
z tworzyw sztucznych, czcionki drukarskie, gazety czasopi-
sma i wydawnictwa periodyczne, torebki i artykuły do pako-
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, jednora-
zowe produkty papierowe, wyposażenie edukacyjne, 
28 urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrz-
nym ekranem lub monitorem, gry i zabawki, sprzęt i artykuły 
sportowe i gimnastyczne, części, akcesoria i pojedyncze ele-
menty do wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży de-
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talicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, w sieci han-
dlowej, za pomocą globalnej sieci komputerowej, on-line, 
za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej i sprzedaży kata-
logowej, w trybie aukcji w zakresie towarów: sprzęt RTV 
i AGD, telewizory, okulary 3D, piloty i zestawy kina domowe-
go, zestawy kina domowego z DVD w formacie zapisu 
optycznego, kina domowe z DVD, odtwarzacze DVD przeno-
śne, sprzęt i urządzenia do nagłośnienia, głośniki, odtwarza-
cze, dyktafony, gramofony, odtwarzacze MP3, odtwarzacze 
MP4, Video, radia, radiobudziki, radioodtwarzacze, radiood-
biorniki, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki tradycyjne, 
stacje dokujące/głośniki, komputerowe i elektroniczne stacje 
dokujące, sprzęt stereofoniczny, wieże komponentowe, zasi-
lacze, ładowarki, kable, kable AV i adaptery, urządzenia elek-
troniczne, w tym do użytku domowego, subwoofery, 
wzmacniacze, systemy i instalacje audiowizualne, tunery 
DVBT, anteny, projektory, ekrany projekcyjne, projektory tra-
dycyjne, uchwyty do projektorów, magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych monetami, urządzenia do ga-
szenia ognia, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, sprzęt komputerowy, 
akcesoria do komputerowe, przewody komputerowe, table-
ty, gry wideo, urządzenia elektroniczne dostępu do global-
nych sieci komputerowych i komunikacyjnych, komponenty 
i części do komputerów, sprzęt peryferyjny do komputerów, 
urządzenia peryferyjne komputerowe, klawiatury, joysticki, 
joysticki do komputerów i do gier komputerowych i wideo, 
joysticki do użytku z komputerem inne niż do gier, urządze-
nia do zabaw komputerowe, do gier wideo i dostępu oraz 
przeglądania globalnych sieci komputerowych i komunika-
cyjnych, oprogramowanie komputerowe do kompresji i de-
kompresji danych i obrazów wideo, edycji tekstu, oprogra-
mowanie narzędziowe, ładowarki do baterii, ładowarki 
przenośne do użytku z telefonami, ładowarki baterii elek-
trycznych, ładowarki dla akumulatorów, telefony, telefony 
internetowe, telefony komórkowe, telefony przenośne, tele-
fony bezprzewodowe, telefony cyfrowe, telefony samocho-
dowe, telefony satelitarne, telefony VolP, telefony stacjonar-
ne, automaty telefoniczne, utrwalone na nośnikach 
informacje i dane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na no-
śnikach, komputerowe systemy operacyjne, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworze-
nia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia 
do przechowywania danych, sprzęt do przetwarzania da-
nych elektryczny i mechaniczny, akcesoria do przetwarzania 
danych elektryczne i mechaniczne, urządzenia audio i od-
biorniki radiowe, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki te-
lewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, 
pamięci komputerowe, klawiatury komputerowe, interfejsy 
komputerowe, rysiki komputerowe, modemy komputerowe, 
głośniki komputerowe, obudowy komputerowe, kompute-
rowe monitory ekranowe, bezprzewodowe peryferia kom-
puterowe, interaktywne systemy komputerowe, chipsety 
komputerowe, chipy komputerowe, dyski komputerowe, 
równoległe porty komputerowe, szeregowe porty kompute-
rowe, komputerowe napędy dyskowe, komputerowe mapy 
cyfrowe, nagrane programy komputerowe, zapisane opro-
gramowanie komputerowe, komputerowe monitory wy-
świetlające, komputerowe przełączniki sieciowe, komputero-
we karty sieciowe, komputerowe oprogramowanie 
użytkowe, komputerowe płyty główne, platformy oprogra-
mowania komputerowego, komputerowe ekrany dotykowe, 
programy i oprogramowanie komputerowe, nagrane, kom-
puterowe karty rozszerzające, programy i oprogramowanie 

komputerowe do gier, programy i oprogramowanie kompu-
terowe do obsługi gier, pakiety oprogramowania kompute-
rowego, pamięci komputerowe, komputerowe urządzenia 
do programowania, sprzęt do telefonii komputerowej, urzą-
dzenia komputerowe do magazynowania danych, kompute-
rowe wygaszacze ekranu, do pobrania, kodowane kary do-
stępu do oprogramowania komputerowego, komputerowe 
karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń 
komputerowych do sieci komputerowych, urządzenia steru-
jące używane w grach wideo i komputerowych, akcesoria 
komputerowe takie jak myszki, klawiatury, głośniki kompute-
rowe, słuchawek, słuchawki, słuchawki stereofoniczne, tele-
foniczne, muzyczne, dokanałowe, bezprzewodowe, dousz-
ne, słuchawki z mikrofonem, słuchawki do gier z wirtualną 
rzeczywistością, słuchawki osobiste do urządzeń do transmi-
sji dźwięku, futerały na telefony, skórzane etui na telefony, 
telefony zasilane energią, telefony z potrójnym pasmem czę-
stotliwości, telefony z systemem komunikacji wewnętrznej, 
telefony komórkowe do użytku w pojazdach, urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, sprzęt do komu-
nikacji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzła-
mi sieci typu Point-to- Point, urządzenia nawigacyjne, napro-
wadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
urządzenia GPS, urządzenia systemu GPS, urządzenia nawi-
gacyjne GPS, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku i/lub 
obrazów, magnetyczne nośniki danych, procesory dźwięku, 
sygnałów, mowy, głosu, komunikacyjne, użytkowe, satelitar-
ne, centralne, danych, sygnałów analogowych, procesory 
do przetwarzania obrazów, procesory główne do kompute-
rów, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfro-
wych, taśmy, urządzenia i sprzęt 3D, oprogramowanie 3D, 
urządzenia wielofunkcyjne będące najczęściej połączeniem 
z lub więcej funkcji kilku urządzeń odnoszące się do różnych 
kategorii sprzętów, mianowicie sprzętu RTV i AGD, urządzeń 
i sprzętu technologii informacyjnej i audiowizualnej, urzą-
dzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki, faksu 
i skanera z drukarką atramentową, urządzenia wielofunkcyj-
ne spełniające funkcje kopiarki, faksu i skanera z drukarką la-
serową, drukarki, drukarki laserowe, niszczarki, laminatory, 
kalkulatory biurowe, kalkulatory naukowe, urządzenia biuro-
we, komputery, notebooki, ultrabooki, torby do notebo-
oków, czytniki kart pamięci, zasilacze do notebooków, tune-
ry TV i fM, zestawy komputerowe, tablety, ebooki, akcesoria 
do tabletów, czytniki ebooków, etui na czytniki ebooków, 
etui na tablety, monitory, monitory LED, monitory LCD, opro-
gramowanie, programy komputerowe, urządzenia do nagry-
wania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, no-
śniki danych nagrane i czyste, tusze, tonery, papier i folie, 
klawiatury, klawiatury z myszką, akcesoria komputerowe jak 
podkładki pod myszki, myszki komputerowe, głośniki, joypa-
dy, kierownice, kamery internetowe, kamery IP, dyski twarde 
zewnętrzne, dyski optyczne, DVD, nagrane dyski, pamięci 
przenośne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony, listwy i filtry 
zasilające, bezprzewodowe karty sieciowe, płyty CD, DVD, 
optyczne, płyty CD-ROM, przewody komputerowe i adapte-
ry, karty dźwiękowe, karty graficzne, napędy dysków, obudo-
wy pamięci, płyty główne, procesory, zasilacze, routery, mo-
demy, konsole, konsole przenośne, gry PC, akcesoria 
do konsol, aparaty fotograficzne, aparaty cyfrowe, lustrzanki 
cyfrowe, aparaty kompaktowe, aparaty kompaktowe z wy-
mienną optyką, karty pamięci, obiektywy do aparatów, lam-
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py błyskowe, baterie, ładowarki do akumulatorów, pokrowce, 
statywy, kamery, kamery cyfrowe, akcesoria do kamer, kame-
ry sportowe, lornetki, ramki cyfrowe, fotoksiążki, fotoobrazy, 
sprzęt i urządzenia do nawigacji, przenośne systemy nawiga-
cyjne, ładowarki, nawigacja treningowa, ręczne urządzenia 
nawigacyjne, wideorejestratory, smartfony, akcesoria do te-
lefonów komórkowych, słuchawki bezprzewodowej komu-
nikacji krótkiego zasięgu, pokrowce, ładowarki samochodo-
we, ładowarki przenośne, ładowarki sieciowe, smartwatch, 
zestawy głośnomówiące, zestawy słuchawkowe, aparaty te-
lefoniczne, faksy, telefony bezprzewodowe, telefony prze-
wodowe, radiotelefony, CB radia, anteny CB, krótkofalówki, 
urządzenia do porozumiewania się na odległość, nawigacje 
samochodowe, aparaty telefoniczne, przewody, słuchawki 
telefoniczne, baterie do telefonów, karty sim, karty telefo-
niczne do telefonów komórkowych, plecaki, torby, gry plan-
szowe, zabawki, artykuły sportowe i do rekreacji, urządzenie 
i sprzęt do ćwiczeń, akcesoria sportowe, pojazdy i środki 
transportu, pojazdy jednośladowe, rowery, rowery trekkin-
gowe, rowery dostawcze, rowery wodne, rowery górskie, ro-
wery szosowe, rowery składane, rowery, rowery wyposażone 
w silnik, bagażniki rowerowe, dzwonki do rowerów, skutery 
jako pojazdy, hulajnogi jako pojazdy, skutery wodne, hulajno-
gi wyposażone w silnik lub bez, skutery do transportu, skute-
ry sterowane elektrycznie, pojazdy jako skutery śnieżne, sku-
tery wyposażone w silnik, skutery do transportu osobowego 
wyposażone w silnik lub bez, motorowery, motocykle, moto-
cykle do motocrossu, ciągniki ogrodnicze, okucia do pojaz-
dów, akcesoria rowerowe, akcesoria do skuterów, sportowe 
akcesoria zimowe, ekspandery, kijki, łyżworolki, rowerki, tar-
cze, stopery, zegarki do biegania, narzędzia ogrodowe, na-
rzędzia do prac remontowych i budowlanych, artykuły 
ogrodnicze, wentylatory, myjki i akcesoria do myjek ciśnie-
niowych, akcesoria do ogrodu, glebogryzarki, konewki ogro-
dowe, kosiarki elektryczne, kosiarki samojezdne, kosiarki spa-
linowe, odśnieżarki i zamiatarki, pilarki, pompy i hydrofory, 
górnowrzecionowe, alarmy, sprzęt i przyrządy pomiarowe, 
świetlówki kompaktowe, żarówki LED, żarówki, błyskowe ża-
rówki, urządzenia do podgrzewania, chłodzenia i obróbki 
żywności i napojów, instalacje i urządzenia do chłodzenia 
i zamrażania, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, 
wirówki, kuchnie, kuchenki, kuchnie gazowe, gazowo elek-
tryczne, ceramiczne, indukcyjne, akcesoria do kuchni, kuche-
nek, kuchenek mikrofalowych, kuchenki do zabudowy, akce-
soria i pojedyncze elementy do kuchni i kuchenek, piekarniki, 
piekarniki parowe, płyty, płyty gazowe, ceramiczne, induk-
cyjne, okapy, okapy szafkowe i podszafkowe, kominowe, wy-
spowe, filtry do okapów, blendery, czajniki, ekspresy ciśnie-
niowe, ekspresy przelewowe, frytkownice, grille, kombiwary 
i parowary, krajalnice, maszynki do mięsa, miksery ręczne, 
miksery stojące, młynki elektryczne, opiekacze sandwicze, 
piekarniki, roboty wieloczynnościowe, sokowirówki, tostery, 
wagi kuchenne, wyciskarki do cytrusów, wypiekacze do chle-
ba, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, narzędzia 
urządzenia użytkowane w gospodarstwie domowym, akce-
soria do golenia, ciśnieniomierze, depilatory, golarki, koń-
cówki do szczoteczek elektrycznych, lokówki, masażery 
do stóp, prostownice i karbownice, strzyżarki i trymery su-
szarki do włosów, suszarko lokówki, szczoteczki, irygatory, 
wagi łazienkowe, akcesoria do domu dekoracyjne i użytko-
we stanowiące wyposażenie wnętrz i uzupełniające wnę-
trza, materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń biuro-
wych, środki do urządzeń AGD do czyszczenia, konserwacji, 
pielęgnacji, narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, 
ostrza, w tym maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do prze-

twarzania danych, urządzenia do gaszenia ognia, termome-
try nie do celów medycznych, urządzenia do oświetlania, 
ogrzewania, wytwarzania pary do gotowania, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitar-
ne, kable, kable do zastosowania w elektryce, przewody elek-
tryczne, listwy zaciskowe, złącza elektryczne, przewody au-
dio-video, kable i przewody do przesyłu i transmisji sygnału 
i/ lub połączeń audio video, uchwyty i listwy rtv, uchwyty 
montażowe do zawieszenia TV na różnych powierzchniach, 
listwy antyprzepięciowe zabezpieczające przed spadkiem 
napięcia, akcesoria instalacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, 
elektryczne lub nieelektryczne ocieplenia łóżek, elektryczne 
ogrzewane poduszki, koce nie do celów leczniczych, czajniki 
elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, narzędzia 
maszynowe, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, 
elektryczne maszyny i urządzenia czyszczące, elektryczny 
sprzęt gospodarstwa domowego, elektryczny sprzęt biuro-
wy, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa do-
mowego, gąbki, sprzęt i akcesoria do czyszczenia i mycia, 
szczotki, materiały szczotkarskie, przybory i narzędzia używa-
ne w gospodarstwie domowym i kuchni, skrobaki, szczotko 
skrobaczki, ręczne i elektryczne narzędzia do siekania, miele-
nia, wyciskania, elektryczne grzebienie, elektryczne szczo-
teczki do zębów, alkomaty, artykuły ogrodnicze, artykuły 
gospodarstwa domowego, nieelektryczne przybory gospo-
darstwa domowego, wyroby ceramiczne i szklane dla go-
spodarstwa domowego, przybory kuchenne lub do gospo-
darstwa domowego, narzędzia kuchenne, roboty kuchenne 
obsługiwane ręcznie, przyrządy do przygotowywania żyw-
ności, noże kuchenne i sztućce, nożyczki do użytku domo-
wego, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roboty kuchen-
ne, otwieracze do puszek, nieelektryczne, żelazka, deski 
do prasowania, generatory pary, golarki do odzieży, grzejniki, 
grzejniki konwektorowe, maszyny do szycia, odkurzacze, od-
kurzacze piorące ręczne, stacje pogodowe i termometry, 
wentylatory, klimatyzatory, klimatyzatory przenośne, pochła-
niacze wilgoci, przybory do higieny i pielęgnacji urody, środ-
ki i substancje do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, mydła, chemia gospodarcza, chemiczne środki 
do prasowania i środki piorąc, preparaty chemiczne, w tym 
preparaty chemiczne do powierzchniowego mycia pojaz-
dów kosmetyki samochodowe oraz motoryzacyjne, chemia 
samochodowa, płyny eksploatacyjne do samochodów, pły-
ny do spryskiwaczy, substancje zapobiegające zamarzaniu, 
preparaty chemiczne zapobiegające zamarzaniu, chłodziwa 
do pojazdów samochodowych, odmrażacze do zamków, 
gry, zabawki, karty do gier, artykuły sportowe i gimnastycz-
ne, sprzęt wędkarski, gry planszowe, gry komputerowe, urzą-
dzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym ekra-
nem lub monitorem, waliz, walizki, torby podróżne, parasolki, 
wyroby rymarskie i kaletnicze, odzież, odzież ochronna 
i sportowa, buty, nakrycia głowy, towary z branży odzieżo-
wej, obuwniczej, tekstylnej, meblowej, części, akcesoria i po-
jedyncze elementy do wymienionych towarów, elektronicz-
ne usługi w zakresie handlu, mianowicie dostarczanie 
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i handlowych, reklama, 
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, reklama korespondencyjna, usługi promocyjne, pro-
mocja sprzedaży towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, kampanie pro-
mocyjne i/lub reklamowe, kreowanie wizerunku firmy, usług, 
towarów, multimedialne prezentacje towarów i usług w celu 
sprzedaży, prezentacja komunikatów/treści promocyjnych 
i reklamowych za pomocą dowolnej formy, w tym formy ust-
nej, pisemnej, wizualnej lub multimedialnej, pokazy towa-
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rów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie 
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, w tym ulotek, prospektów, druków, katalogów, 
broszur, materiałów drukowanych, newsletterów, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych, w tym do wykorzystania w Interne-
cie, promocja handlu, w tym handlu elektronicznego, dostar-
czanie informacji handlowej i gospodarczej, dostarczanie in-
formacji o sprzedaży towarów, także za pośrednictwem 
mediów, obsługa handlu za pomocą poczty elektronicznej, 
organizowanie programów lojalnościowych, promocyjnych 
i aukcji, obsługa programów lojalnościowych programów 
promocyjnych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw, tar-
gów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, cyfrowo rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń, publikowanie materiałów re-
klamowych, publikowanie informacji handlowych i gospo-
darczych, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, pre-
zentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży oraz 
w celu przeprowadzania sprzedaży produktów za pomocą 
globalnej sieci komputerowej, wynajmowanie nośników re-
klamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygo-
towywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji 
do wykorzystania w reklamie, kompilacja i systematyzacja 
informacji tekstowej oraz obrazowej przesyłanej przy pomo-
cy komputera, terminali komputerowych, poczty elektro-
nicznej, sieci Internet i intranet, zarządzanie w działalności 
handlowej, usługi informacyjne dla konsumentów, udziela-
nie i dostarczanie informacji dotyczących handlu, zarządza-
nie w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie admini-
strowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, administro-
wanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej produktów, 
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie in-
formacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomuni-
kacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
produktów, administrowanie i zarządzanie działalnością go-
spodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą w za-
kresie sklepów detalicznych, działalności handlowej, prace 
biurowe, prowadzenie punktów handlowych, usługi konsul-
tacyjne, doradcze w zakresie wymienionych usług, informa-
cja o wymienionych usługach.

(210) 474281 (220) 2017 07 18
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) car Polska

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegra-
fii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty 
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefonicz-
ne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory kom-
puterowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania, 
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kre-
skowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki da-
nych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne, 

dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe 
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w for-
macie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze-
niowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków kompu-
terowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy 
naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy kom-
puterowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z ma-
gnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem 
scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty 
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery ma-
gnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, kompute-
ry, komputery przenośne, komputery przystosowane do od-
bioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów 
medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, ma-
gnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty 
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączno-
ści radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obra-
zowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware kompu-
terowy, monitory - programy komputerowe, nośniki 
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody druko-
wane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarza-
cze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne no-
śniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy 
gier komputerowych, programy komputerowe jako software 
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy 
komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglą-
danie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych te-
lewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe 
do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, 
publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, 
skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla 
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla kom-
puterów, sterowniki informatyczne, sterujące programy 
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do na-
grywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, tele-
fony przenośne, telefony przenośne działające w systemie 
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i te-
lefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne 
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematogra-
ficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia 
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowo-
dowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru 
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia 
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania 
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urzą-
dzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektro-
niczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofo-
ny, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, 
dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub 
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagry-
warki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane 
programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje 
radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowa-
ne w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków ma-
gnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 
i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwa-
rzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, 
albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, 
broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki 
graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, dru-
ki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, 
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami oko-
licznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, 
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tema-
tycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusa-
mi, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, 
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architekto-
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niczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały druko-
wane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki 
litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reproduk-
cje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem 
krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki 
pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji pu-
blicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządze-
nia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski ma-
gnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kom-
paktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plika-
mi w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski 
obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, fil-
my animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery 
filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalo-
nym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfi-
kujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, 
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowa-
ne do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lune-
ty optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magne-
tyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy 
dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - 
programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, no-
tesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, od-
biorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt 
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, 
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra-
my komputerowe jako software ładowalny, programy kom-
puterowe nagrane, programy komputerowe pozwalające 
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów 
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro-
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak-
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne 
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, 
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, 
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego 
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetycz-
ne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne 
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefonicz-
ne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, 
translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do mon-
tażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji 
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, sate-
litarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, 
przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii ko-
mórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w za-
kresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadaw-
cze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, 
tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety 
wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy 
do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder 
i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów tele-
wizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewi-
zyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane 
programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapi-
sane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmo-
wych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików 
w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompu-
terach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak: afisze, plaka-
ty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, 
broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, ga-
zety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami 
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, 
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane 
z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, 
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnic-

twa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, 
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, 
podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, 
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki 
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eks-
portowo- importowej, usługi w zakresie badania opinii pu-
blicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii 
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, bada-
nia rynku, badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organi-
zowania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, 
profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi 
w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, 
usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, ba-
dania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji in-
formacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej, 
zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakre-
sie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządza-
niu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowy-
wania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, 
transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputero-
wych bazach danych, systematyzacja informacji w kompute-
rowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszuki-
wanie w komputerowych bazach danych, sortowanie da-
nych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru-
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookle-
tów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych 
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materia-
łów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia 
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza-
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamo-
wych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe 
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamo-
wych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyj-
nych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, 
usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednic-
twem sieci komputerowej, organizowanie targów handlo-
wych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi 
w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu 
prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych 
dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji 
informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania in-
formacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji 
drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii ko-
mórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, infor-
macja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi 
emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpo-
wszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów 
fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk 
rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sporto-
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wych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słu-
chaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia 
komórkowa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefo-
nicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez 
radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej, przesy-
łanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi 
w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, ob-
sługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicz-
nych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, 
usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla 
telekomunikacji, usługi w zakresie przydzielania użytkowni-
kowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośred-
nictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie in-
formacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, 
usługi w zakresie realizowania transmisji programów radio-
wych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów 
telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinfor-
matyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wy-
pożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwa-
nie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, 
usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu 
cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa syste-
mów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefo-
nicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów 
i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu 
wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci kompute-
rowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci 
światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możliwością 
wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, 
usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za po-
średnictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie 
dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostęp-
niania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali in-
ternetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, 
organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, 
zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażer-
skiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady 
w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa 
w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i od-
powiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wydaw-
nictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalne-
go środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, 
informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja 
filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o im-
prezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie 
rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, 
kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, or-
ganizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowa-
dzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, 
organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, orga-
nizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym 
widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism 
i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, poka-
zy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie pu-
blikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii kom-
puterowej, montaż taśm wideo, montaż programów 
radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach 
wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesy-
łalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, 
organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscy-
tów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem na-
gród i wyróżnień, organizowanie spektakli jako usługi impre-
sariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych 

i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do progra-
mów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywko-
wym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, 
quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania 
mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, kompu-
terowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organi-
zowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska 
prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, imprez sporto-
wych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 admini-
strowanie stronami komputerowymi, analizy systemów 
komputerowych, aktualizacja oprogramowania komputero-
wego, projektowanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w za-
kresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania 
komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja 
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konser-
wacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi arty-
stów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie 
wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów 
technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kie-
runku promowania świadomości publicznej w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzial-
ności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych 
w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny 
internetowej.

(210) 474282 (220) 2017 07 18
(731) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) PORADNIK50+

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
antyperspiranty, aromaty do napojów, barwniki do celów ko-
smetycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, 
farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszcze-
nia, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty 
do makijażu, preparaty do depilacji, detergenty do użytku 
w gospodarstwie domowym, dezodoranty dla ludzi i zwie-
rząt, mydła dezodoryzujące i dezynfekujące, ekstrakty kwiato-
we do perfum, esencje eteryczne, mydło do golenia, prepara-
ty do golenia, płyny po goleniu, henna, olejek jaśminowy, 
kadzidełka, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, sole 
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, 
barwniki do ożywiania kolorów, produkty chemiczne do oży-
wiania kolorów, środki do konserwacji skóry, maseczki kosme-
tyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy ko-
smetyczne, preparaty do kręcenia włosów, krochmal, środki 
do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, woda lawendowa, 
olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, mięta 
do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów 
kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, mydła, 
mydełka, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła 
przeciwpotowe do stóp, środki do namaczania bielizny, paski 
do odświeżania oddechu, olejek różany, olejki do celów ko-
smetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaleto-
we, pasta do butów, pasty do podłogi i mebli, preparaty 
do usuwania pasty do podłóg, preparaty do pielęgnacji pa-
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znokci, paznokcie sztuczne, preparaty do pielęgnacji jamy 
ustnej, płyny do pielęgnacji włosów, wosk do podłogi, prepa-
raty i kremy do polerowania, pomadki do ust, preparaty 
do prania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, prepara-
ty do opalania, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, 
preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, saszetki zapa-
chowe do bielizny, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty do usuwania rdzy, produkty do czyszczenia 
tapet, produkty perfumeryjne, soda wybielająca, płyny 
do spryskiwaczy szyb, suche szampony, szampony, szminki, 
kleje do mocowania sztucznych włosów, środki do czyszcze-
nia zębów, środki do szorowania, środki do mycia, preparaty 
do czyszczenia, środki odświeżające powietrze, środki 
do zmiękczania tkanin, talk kosmetyczny, toniki kosmetyczne, 
preparaty do udrażniania rur, waciki - przybory toaletowe, 
produkty toaletowe, patyczki z watą do celów kosmetycz-
nych, wata do celów kosmetycznych, wazelina do celów ko-
smetycznych, farby i lakiery do włosów, woda utleniona 
do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wywabiacze 
plam, żele do wybielania zębów, środki do zmiękczania tka-
nin, zmywacze do paznokci, płyny do mycia naczyń, prepara-
ty do usuwania farby, wywabiacze plam, preparaty oraz środ-
ki do mycia, czyszczenia i szorowania - artykuły chemii 
gospodarczej, 5 aldehydy do celów farmaceutycznych, algi-
niany do celów farmaceutycznych, jodki alkaliczne do celów 
farmaceutycznych, alkohol do celów farmaceutycznych, alko-
hol medyczny, preparaty zawierające aloes do celów farma-
ceutycznych, amalgamaty dentystyczne, anestetyki, antybio-
tyki, środki antykoncepcyjne, wata antyseptyczna, środki 
zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki zmniej-
szające apetyt, apteczki pierwszej pomocy wyposażone, ap-
teczki przenośne wyposażone, herbata dla astmatyków, środ-
ki bakteriobójcze, preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, preparaty bakteryjne do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, preparaty balsamiczne 
do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, batoni-
ki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, papierosy bezty-
toniowe do celów leczniczych, preparaty białkowe do celów 
medycznych, preparaty biologiczne do celów medycznych 
i weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceu-
tycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowi-
na lecznicza, brom do celów farmaceutycznych, estry celulo-
zowe do celów leczniczych, odczynniki chemiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne do ce-
lów farmaceutycznych i medycznych, preparaty chemiczno-
-farmaceutyczne, chinina do celów medycznych, chinolina 
do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, wyciąg z chmielu do celów farmaceu-
tycznych, majtki i pieluchy dla osób z brakiem kontroli czyn-
ności fizjologicznych, chusteczki nasączane płynami farma-
ceutycznymi, preparaty chemiczne do testów ciążowych, 
cukierki do celów medycznych, cementy dentystyczne, lakie-
ry dentystyczne, kleje do protez dentystycznych, detergenty 
do celów medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, 
napoje dietetyczne do celów medycznych, eliksiry - prepara-
ty farmaceutyczne, preparaty enzymatyczne do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, enzymy do celów medycznych 
i farmaceutycznych, estry i etery do celów medycznych i far-
maceutycznych, preparaty farmaceutyczne, fosforany do ce-
lów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne przeciw 
łupieżowi, preparaty do sterylizacji gleby, glukoza do celów 
medycznych, środki przeciw gorączce, gorczyca do celów far-
maceutycznych, olej gorczycowy do celów leczniczych, pre-
paraty do niszczenia grzyba, guma do celów medycznych, 
balsam gurjunowy do celów medycznych, preparaty przeciw 

hemoroidom, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów 
medycznych, majtki higieniczne, opaski higieniczne, podpa-
ski higieniczne, intymne preparaty nawilżające, jod do celów 
farmaceutycznych, kadzidełka do odstraszania owadów, 
kamfora do celów medycznych, olejek kamforowy, karbonyl, 
sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutycz-
ne do kąpieli, kąpiele lecznicze, sole do kąpieli mineralnych, 
kolcowój lekarski do celów medycznych, komórki macierzy-
ste do celów medycznych, kompresy, olejek koprowy do ce-
lów leczniczych, koper włoski do celów leczniczych, krew 
do celów medycznych, środki tamujące krwawienie, laktoza 
do celów farmaceutycznych, napoje lecznicze, oleje leczni-
cze, zioła lecznicze, nalewki lecznicze, leki dla ludzi, leki do ce-
lów stomatologicznych i weterynaryjnych, leki do użytku me-
dycznego, lotony do celów farmaceutycznych, wkładki 
ochronne do majtek, majtki menstruacyjne, maści do celów 
farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, 
woda melisowa do celów farmaceutycznych, mięta do celów 
farmaceutycznych, środki przeciwmigrenowe, preparaty 
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody mineralne 
do celów leczniczych, mleczko pszczele do celów farmaceu-
tycznych, mleko w proszku dla niemowląt, preparaty przeciw-
molowe, moleskin do celów medycznych, woda morska 
do celów leczniczych, myrobalan do celów farmaceutycz-
nych, narkotyki, środki nasenne, środki na uspokojenie ner-
wów, obrączki przeciwreumatyczne, obroże przeciwpasożyt-
nicze dla zwierząt, płyny do przemywania oczu, środki 
oczyszczające, preparaty medyczne do odchudzania, tabletki 
wspomagające odchudzanie, środki na odciski, maść przeciw 
odmrożeniom, odświeżacze do ubrań i tkanin, okłady gorczy-
cowe, tabletki wspomagające opalanie, środki do leczenia 
oparzeń, materiały opatrunkowe, preparaty dla organoterapii, 
zioła do palenia do celów leczniczych, pastylki do celów far-
maceutycznych, dziecięce pielucho-majtki, pieluszki dziecię-
ce, pijawki lekarskie, plastry gorczycowe, plastry samoprzy-
lepne, płyny do płukania ust do celów leczniczych, środki 
medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania po-
chwy, preparaty medyczne na porost włosów, preparaty od-
świeżające powietrze, preparaty do niszczenia szkodników, 
środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, taśmy przy-
lepne do celów medycznych, lotony dla psów, środki do my-
cia psów, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, 
środki przeciw roztoczom, roztwory do szkieł kontaktowych, 
maści rtęciowe, olej rycynowy do celów leczniczych, leki se-
roterapeutyczne, siemię lniane do celów farmaceutycznych, 
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, mleko słodo-
we do celów leczniczych, maści do leczenia oparzeń słonecz-
nych, sporysz do celów farmaceutycznych, sterydy, preparaty 
do sterylizacji, sulfonamidy, suplementy diety zawierające al-
giniany, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy 
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki 
pszenicy, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple-
menty diety zawierające propolis, białkowe suplementy dla 
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, syropy do użytku 
farmaceutycznego, szczepionki, tabletki antyoksydacyjne, ta-
bletki do celów farmaceutycznych, woda termalna, tran, środ-
ki trawienne do celów farmaceutycznych, wazelina do celów 
medycznych i leczniczych, preparaty weterynaryjne, prepara-
ty witaminowe, wkładki laktacyjne, wywary do celów farma-
ceutycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zapar-
ciom, preparaty ułatwiające ząbkowanie, materiały 
do plombowania zębów, żywność dla niemowląt, 9 urządze-
nia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do naucza-
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nia, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apara-
ty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, 
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako 
centralne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, proceso-
ry, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków 
optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputero-
we, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwię-
ku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty 
CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, 
dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, 
dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach 
elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologra-
my, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo 
zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteli-
gentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, ma-
gnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowa-
ne, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, 
lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, 
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki 
danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, 
maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputero-
we, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - 
hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, 
nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody 
drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwa-
rzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne no-
śniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy 
gier komputerowych, programy komputerowe jako software 
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy kom-
puterowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie 
lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyj-
nych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsłu-
gi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publika-
cje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery 
komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla kompu-
terów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, 
sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe 
systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania 
dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przeno-
śne, telefony przenośne działające w systemie telefonii ko-
mórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów ko-
mórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, 
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru prze-
kazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządze-
nia do nadawania, przekazywania i odbioru działające 
w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące 
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, 
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacnia-
nia dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wi-
deo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, ze-
stawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające 
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kana-
łów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów 
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagra-
ne programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe 
zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/
filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, pli-
ków w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania 
w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 10 urządzenia roz-
pylające do aerozoli do celów medycznych, narzędzia elek-
tryczne do akupunktury, aparatura do analizy do celów me-
dycznych, aparatura do analizy krwi, aparaty do masażu 
wibracyjnego, bandaże elastyczne, bańki lekarskie, baseny 
do celów leczniczych, poduszki przeciw bezsenności, gorsety 

brzuszne, butelki dla niemowląt, smoczki do butelek dla nie-
mowląt, butelki do karmienia, przyrządy do fizykoterapii, 
przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych stosowanych w lecz-
nictwie, urządzenia do gimnastyki leczniczej, gryzaki dla ząb-
kujących dzieci, łóżka hydrostatyczne do celów leczniczych, 
koce podgrzewane elektrycznie do celów leczniczych, przy-
rządy do masażu kosmetycznego, kule inwalidzkie, lampy 
do celów leczniczych, lampy kwarcowe do celów leczni-
czych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, łóżka spe-
cjalnie skonstruowane do celów leczniczych, materace na-
dmuchiwane do celów leczniczych, aparaty i instrumenty 
medyczne, nakolanniki ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, 
podkłady przeciwodleżynowe, opaski usztywniające na sta-
wy, bandaże przepuklinowe, wkładki ortopedyczne, pasy 
podtrzymujące mięśnie brzucha, podkładki uciskowe, apara-
ty do pomiaru ciśnienia tętniczego, pończochy elastyczne 
do celów chirurgicznych, pończochy przeciwżylakowe, apa-
raty słuchowe, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, 
aparatura rehabilitacyjna do ciała do celów medycznych, 
16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almana-
chy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, 
periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, 
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, 
gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami 
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książ-
ki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z roz-
rywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, 
książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnic-
twa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, 
mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, 
przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, ry-
sunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykro-
je do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 28 przy-
rządy gimnastyczne, przyrządy do gimnastyki, przyrządy 
mechaniczne do gimnastyki, przyrządy stosowane w kultury-
styce, rowery treningowe stacjonarne, rolki do stacjonarnych 
rowerów ćwiczeniowych, trampoliny, 29 alginiany do celów 
spożywczych, aloes spożywczy, anchois, bekon, bita śmieta-
na, bulion, chipsy owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy 
ziemniaczane, daktyle, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, 
dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadal-
ne, galaretki mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwo-
wane, homary nieżywe, hummus, jaja, jaja ślimacze, zupy ja-
rzynowe, jogurt, owoce kandyzowane, kapusta kwaszona, 
kaszanka, kawior, kefir, kiełbaski w cieście, kiełbasy, masło ko-
kosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, koktajle jajeczne 
bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompoty, koncentraty ro-
sołu, konserwy mięsne, konserwy rybne, korniszony, krewetki, 
korniszony z jarzynami w occie, krokiety, olej kukurydziany, 
kumys, langusty nieżywe, owoce lukrowane, łosoś, małże ja-
dalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie 
masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kaka-
owe, masło kokosowe, mięso, ekstrakty mięsne, mięso kon-
serwowane, mięso solone, migdały mielone, produkty mlecz-
ne, mleko, mleko albuminowe, mleko proteinowe, mleko 
skondensowane, owoce mrożone, napoje mleczne z przewa-
gą mleka, nasiona spożywcze, olej palmowy jadalny, olej rze-
pakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, 
olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego jadalny, oleje 
jadalne, oliwki konserwowane, olej z orzechów palmowych, 
orzechy preparowane, orzechy arachidowe preparowane, 
ostrygi nieżywe, owoce gotowane, owoce kandyzowane, 
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, 
owoce w puszkach, galaretki owocowe, sałatki owocowe, 
skórki owocowe, pestki słonecznika, płatki ziemniaczane, sok 
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pomidorowy, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, prze-
ciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, 
pulpa owocowa, pyłki kwiatowe - żywność, raki nieżywe, ro-
dzynki, soki roślinne do gotowania, ryby konserwowane, sa-
łatki warzywne, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skoru-
piaki nieżywe, szynka, śledzie, bita śmietana, tłuszcz kokosowy, 
tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzy-
wa gotowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, pasz-
tet z wątróbek, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, zsia-
dłe mleko, zupy, zupy jarzynowe jako przetwory, żywność 
z ryb, 30 anyż, aromaty do żywności, aromaty do ciast, aroma-
ty do napojów, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, batony 
lukrecjowe, biszkopty, bułka tarta, chałwa, cheeseburgery, 
chipsy, chleb, słodycze ozdobne na choinki, ciasta, mięso za-
piekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka ry-
żowe, masa do pieczenia ciasta, ciasto w proszku, wyroby 
cukiernicze, cukierki miętowe, curry, cynamon, czekolada, na-
poje na bazie czekolady, enzymy do ciast, esencje do artyku-
łów żywnościowych, galaretki owocowe, gofry, potrawy go-
towe oparte na kluskach, guma do żucia, napoje na bazie 
herbaty, herbata mrożona, herbata, herbatniki, pieczywo im-
birowe, kakao, napoje na bazie kakao, kapary, karmelki, kasza 
manna, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, kawa 
nienaturalna, keczup, kiełbasa, kiełki pszeniczne do celów 
spożywczych, kluski, krakersy, krem angielski, kukurydza mie-
lona, kukurydza palona, kukurydza prażona, płatki kukury-
dziane, kuskus, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, 
lód do napojów chłodzących, lukier do ciast, majonezy, ma-
karon rurki i wstążki, maltoza, marcepan, marynaty, potrawy 
na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka gorczycowa, 
mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka ziemniaczana, me-
lasa do celów spożywczych, sosy mięsne, pasta z migdałów, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, herbata mrożona, jo-
gurt mrożony, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, 
musy owocowe, musztarda, naleśniki, napary inne niż do ce-
lów leczniczych, aromaty do napojów, napoje czekoladowe 
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe 
z mlekiem, napoje na bazie czekolady, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, produkty spożywcze 
na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki owsiane, 
pasta migdałowa, pasta z soi, pastylki-cukierki, paszteciki, pe-
sto, pieprz, piernik, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki kukury-
dziane, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki, 
puddingi, ryż, ciastka ryżowe, sago, przekąski z ryżu, sajgonki, 
słodycze, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, 
ekstrakt słodowy do celów spożywczych, sorbety, sosy mię-
sne, sosy pomidorowe, spaghetti, lody spożywcze, suchary, 
sushi, tapioka, tarty z owocami, tortille, zioła konserwowane 
jako przyprawy, 31 algi spożywcze, aloes, buraki, bulwy, cebu-
la świeża, cebulki kwiatowe, chmiel, choinki, cykoria, cytryny, 
drób żywy, dynie, groch świeży, grzyby świeże, homary żywe, 
ikra rybia, jagody, jaja do wylęgania, jedwabniki, kabaczki, 
jęczmień, kasze dla drobiu, kasztany jadalne, kiełki pszenicy, 
kiszonki, korzenie cykorii, korzenie jadalne, krzewy, krzewy róż, 
kukurydza, kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, lan-
gusty żywe, makuchy, małże żywe, mączka z orzechów ara-
chidowych, migdały, napoje dla zwierząt domowych, ogórki 
świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy la-
skowe, orzechy arachidowe, ostrygi żywe, otręby zbożowe, 
owies, owoce cytrusowe, owoce świeże, palmy, liście palmo-
we, pasze, pieprz ziołowy, pokarm dla ptaków, pokarm dla 
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, pomarańcze, pory 
świeże, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pszeni-
ca, rabarbar, raki żywe, rośliny, ryby żywe, ryż nieprzetworzo-
ny, sadzonki, sałata świeża, sezam, siano, skorupiaki żywe, 
słoma, maty słomiane, spożywcze pasze wzmacniające, su-
chary dla psów, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki 

sosnowe, trufle świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, wino-
grona świeże, wodorosty spożywcze, wytłoki z owoców, zbo-
że w ziarnach nieprzetworzone, ziarna-zboża, ziarna nasiona, 
ziemniaki, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta domowe, zwie-
rzęta żywe, żyto, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, brzeczka, brzeczka słodowa, ekstrakty 
owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, 
wody gazowane, pastylki do napojów gazowanych, proszek 
do napojów gazowanych, piwo imbirowe, sok jabłkowy, kok-
tajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy 
do lemoniady, wody mineralne, napoje bezalkoholowe 
na bazie alkoholu mleko migdałowe, mleko orzechowe jako 
napój bezalkoholowy, napoje bezalkoholowe, esencje 
do produkcji napojów, preparat) do produkcji napojów, syro-
py do napojów, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje serwatkowe, nektary owocowe, bezalko-
holowe wyciągi z owoców, soki owocowe, nektary owocowe, 
piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy, woda salcerska, sorbe-
ty-napoje, woda stołowa, moszcz winogronowy, woda sodo-
wa, 33 alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoho-
lowe, napoje alkoholowe, anyżówka-likier, aperitify, arak, 
brandy, curacao, destylowane napoje alkoholowe, dżin, na-
lewki gorzkie, gruszecznik, jabłecznik, cydr, kirsz, koktajle alko-
holowe, likiery, miód pitny, napoje bezalkoholowe z wyjątkiem 
piwa, napoje alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe 
zawierające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, rum, 
sake, whisky, wino, wódka, 35 organizowanie sprzedaży w try-
bie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich 
jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do re-
jestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, 
dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, 
dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisa-
nymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optycz-
ne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświe-
tlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, 
kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z ukła-
dem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty 
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery ma-
gnetyczne, komputery, komputery przenośne, komputery 
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, 
lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony ta-
śmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe 
wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, 
monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji 
dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy 
scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, od-
twarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, 
plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier kompute-
rowych, programy komputerowe jako software ładowalny, 
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe 
pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup 
towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kana-
łów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji 
interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektro-
niczne w postaci modułów ładowalnych, skanery kompute-
rowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagra-
ne, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego 
nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, 
taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działa-
jące w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne 
do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, transla-
tory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu fil-
mów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitar-
nej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego 
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywa-
nia i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, 
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie prze-
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kazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo-
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło-
szeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, 
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, 
dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub 
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywar-
ki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane pro-
gramy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje ra-
diowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane 
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magne-
tycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, 
z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach 
DVD i CD oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, 
albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, 
periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie, 
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z ży-
czeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, kar-
ty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi 
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzy-
żówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, re-
busami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, 
makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, 
materiały drukowane, podręczniki, przedmioty sztuki litogra-
ficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje gra-
ficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżó-
wek, usługi agencji eksportowo- importowej, usługi 
w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania 
sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalno-
ści gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, do-
radztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością 
artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działal-
ności handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz 
opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi 
agencji informacji handlowej, informacja o działalności go-
spodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodar-
czej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu 
i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie 
opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, 
transkrypcja przekazu, kompilacja informacji w komputero-
wych bazach danych, systematyzacja informacji w kompute-
rowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszuki-
wanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych 
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dys-
trybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, 
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, 
ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, 
usługi modeli/modelek do celów reklamowych i promowa-
nia sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń rekla-
mowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy to-
warów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób 
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi 
informacyjne dotyczące reklamy, usługi w zakresie wynajmo-
wania powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w za-

kresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie 
przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w za-
kresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie 
przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie 
przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, 
dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowy-
wania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, usługi produkcji pro-
gramów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, 
sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych 
w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi 
agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektronicz-
ną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym 
w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomu-
nikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radio-
wego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów 
radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów doku-
mentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk 
telewizyjnych, zawodów sportowych, programów/ audycji 
z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpo-
wszechniania programów i informacji za pośrednictwem In-
ternetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie 
realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zle-
cenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki ko-
munikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radio-
wej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, 
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie 
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustala-
niem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi 
w zakresie przydzielania użytkownikowi dostępu do świato-
wej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, 
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazo-
wej przy pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania 
transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowa-
nia transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie 
transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyła-
nia informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu 
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefo-
nicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu tele-
fonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i ob-
razu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności 
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, 
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za po-
średnictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu 
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi do-
starczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp 
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewi-
zyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwal-
nych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicz-
nych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja 
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy-
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, orga-
nizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie trans-
portu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, 
edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego 
środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, 
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie 
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, kon-
serwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi stu-
diów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi stu-
dia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowa-
nie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur-
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sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, 
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych wido-
wisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji 
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie 
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line 
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycz-
nego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz-
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych 
on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny 
kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, kon-
kursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych 
z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli 
jako usługi impresariatów, produkcja programów rozrywko-
wych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materia-
łów do programów telewizyjnych o charakterze reklamo-
wym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, 
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie 
wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania 
zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publi-
kacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną 
środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych, im-
prez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 
42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy syste-
mów komputerowych, aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie oprogramowania komputero-
wego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramo-
wania komputerowego, programowanie komputerowe, kon-
wersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi 
artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakre-
sie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów 
technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierun-
ku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności eko-
logicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, 
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej, 44 aro-
materapia, domy opieki, usługi fizjoterapii, usługi fizykoterapii, 
hospicja, usługi w ramach klinik medycznych, masaż, opieka 
pielęgniarska, opieka medyczna, salony piękności, placówki 
opieki pielęgniarskiej, porady w zakresie farmakologii, porady 
psychologiczne, usługi sanatoryjne, usługi terapeutyczne, 
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowi-
skowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi telemedycz-
ne, usługi wizażystów.

(210) 474289 (220) 2017 07 18
(731) DZIERŻAWA PATRICK PD INSTRUMENTS, Toszek
(540) VULCAN
(510), (511) 9 urządzenie do stapiania w wysokiej tempera-
turze próbek do postaci szklanych tabletek, które poddawa-
ne są badaniom w spektrometrze rentgenowskim.

(210) 474293 (220) 2017 07 18
(731) Omega Pharma Innovation & Development N.V., 

Nazareth, BE
(540) ORIGINAL Tymianek i Podbiał

(531) 05.11.99, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, suplementy 
diety do celów medycznych, produkty dietetyczne przysto-
sowane do celów medycznych, napoje dietetyczne przy-
stosowane do celów medycznych, dietetyczne preparaty 
żywnościowe przystosowane do celów medycznych, sub-
stancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, 
witaminy, minerały, suplementy żywnościowe, zioła do ce-
lów medycznych.

(210) 474297 (220) 2017 07 18
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIOSANIT
(510), (511) 1 biologiczne preparaty do szamb ekologicz-
nych, enzymy do celów przemysłowych, mydła do celów 
przemysłowych, preparaty bakteriobójcze, preparaty enzy-
matyczne do celów przemysłowych, preparaty enzymatycz-
ne do domowych oczyszczalni ścieków, biologiczne prepa-
raty do oczyszczalni ścieków.

(210) 474299 (220) 2017 07 18
(731) ANABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) Charytatywny Bieg Gladiatora
(510), (511) 41 organizacja i zarządzanie imprezami sportowymi.

(210) 474340 (220) 2017 07 18
(731) IBCS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) ibcsLabel wydruk etykiet

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.15.15, 29.01.13
(510), (511) 9 program komputerowy.
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(210) 474376 (220) 2017 07 19
(731) PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec
(540) healthy mind

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, mięso konserwowane, drób, ekstrakty 
mięsne, warzywa mrożone, warzywa marynowane, warzywa 
przetworzone, warzywa preparowane, warzywa gotowane, 
owoce przetworzone, owoce marynowane, owoce konser-
wowane, mrożone owoce, galaretki, przetwory owocowe, 
w tym dżemy, marmolada, mleczne produkty, pasty mięsne, 
w tym pasztety, smalec, gotowe dania z mięsa, konserwy 
mięsne, w tym mielonki, konserwy rybne, przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, pasty warzywne, hummus, 30 sosy, pasta 
z soi, przyprawy smakowe, marynaty, kanapki, wyroby cu-
kiernicze, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, 
pierożki na bazie mąki.

(210) 474377 (220) 2017 07 19
(731) PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Rusiec
(540) ZDROWIE W GŁOWIE!
(510), (511) 29 ryby, mięso konserwowane, drób, ekstrakty 
mięsne, warzywa mrożone, warzywa marynowane, warzywa 
przetworzone, warzywa preparowane, warzywa gotowane, 
owoce przetworzone, owoce marynowane, owoce konser-
wowane, mrożone owoce, galaretki, przetwory owocowe, 
w tym dżemy, marmolada, mleczne produkty, pasty mięsne, 
w tym pasztety, smalec, gotowe dania z mięsa, konserwy 
mięsne, w tym mielonki, konserwy rybne, przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, pasty warzywne, hummus, 30 sosy, pasta 
z soi, przyprawy smakowe, marynaty, kanapki, wyroby cu-
kiernicze, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, 
pierożki na bazie mąki.

(210) 474378 (220) 2017 07 19
(731) NELRO DATA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Go4fresh

(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urzą-
dzenia do uzdatniania powietrza.

(210) 474383 (220) 2017 07 19
(731) DREZNER-GAJAK ANNA DREZNER.PL, Wrocław
(540) scandi poster LOVE SCANDI STYLE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 akwaforty, obrazy i zdjęcia, ryciny [grafika], ry-
ciny i ich reprodukcje, książki z grafiką, oprawki na zdjęcia lub 
obrazy, plakaty, obrazy artystyczne, akwarele, reprezentacje 
graficzne [rysunki, obrazy], druki, druki w formie obrazów, 
portrety, szkice, ulotki, wizytówki, fotografie, kartki okolicz-
nościowe, rysunki graficzne, albumy fotograficzne, odbitki 
fotograficzne, afisze, ramki do zdjęć, pocztówki i widoków-
ki, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, okładki notatników, 
minialbumy fotograficzne, 35 sprzedaż hurtowa w zakresie 
obrazów, sprzedaż detaliczna w zakresie obrazów, sprzedaż 
hurtowa w zakresie rysunków, sprzedaż detaliczna w zakre-
sie rysunków, sprzedaż hurtowa w zakresie zdjęć, sprzedaż 
detaliczna w zakresie zdjęć, sprzedaż hurtowa w zakresie 
plakatów, sprzedaż detaliczna w zakresie plakatów, sprzedaż 
hurtowa w zakresie grafiki artystycznej, sprzedaż detaliczna 
w zakresie grafiki artystycznej, sprzedaż hurtowa w zakresie 
artykułów papierniczych, sprzedaż detaliczna w zakresie ar-
tykułów papierniczych.

(210) 474395 (220) 2017 07 20
(731) MARTYNIAK RUSŁAN, Warszawa
(540) madegro
(510), (511) 35 reklama, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapo-
znać się z opisem usług oraz kupować te towary i usługi, 
w szczególności: w sklepie lub innym punkcie sprzedaży, 
hurtowni, w sprzedaży wysyłkowej, u akwizytorów, z kata-
logu różnych artykułów lub usług, na stronie internetowej, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem 
systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie korespon-
dencyjne, używając środków telekomunikacji oraz usługi 
pośrednictwa w powyższym zakresie takim, jak: komputery, 
sprzęt RTV i AGD, sprzęt i wyposażenie biur, sprzęt elektro-
niczny i telekomunikacyjny oraz części i akcesoria do nich, 
elektronarzędzia domowe i ogrodnicze, pieczywo, wyro-
by ciastkarskie i cukiernicze, żywność, napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, meble, meble ogrodowe, rośliny, obrazy, 
książki, ebooki, filmy, zabawki, gry komputerowe, kosmetyki, 
środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, odzież, 
galanteria i dodatki, artykuły i karma do zwierząt, akcesoria 
sportowe, odzież i sprzęt sportowy i turystyczny, akcesoria 
i wyposażenie do samochodów oraz motocykli, części i na-
rzędzia do samochodów, rowery oraz akcesoria do rowerów, 
usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach detalicznych, 
za pomocą Internetu oraz sprzedaż wysyłkowa komputerów, 
urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputerowego, 
sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunika-
cyjnego oraz części i akcesoriów do nich, sprzętu audiowi-
zualnego, pieczywa, ciast i wyrobów ciastkarskich i cukierni-
czych, żywności, mebli, mebli ogrodowych, elektronarzędzia 
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domowe i ogrodnicze, sprzęt wypoczynkowy do ogrodów, 
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji również interneto-
wych i przetargów, dystrybucja materiałów reklamowych, 
usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowla-
nych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisin-
gu, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami 
na zasadach franchisingu, usługi reklamowe w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 37 budow-
nictwo, usługi budowlane, usługi odnawiania mieszkań, 
instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach 
mieszkalnych, renowacja i naprawa budynków, konserwacja 
i naprawa wyposażenia budynków, remont nieruchomości, 
usługi w zakresie remontów budynków, renowacja pomiesz-
czeń sprzedaży detalicznej, renowacja punktów sprzedaży 
detalicznej, 39 transport, pakowanie, składowanie i dostar-
czanie towarów, wysyłka towarów, transport towarów.

(210) 474397 (220) 2017 07 20
(731) JACK SEWING MAChINE CO., LTD., Taizhou City, CN
(540) M.A.I.C.A.

(531) 03.13.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do szycia, maszyny do prasowa-
nia, napędy pedałowe do maszyn do szycia,maszyny dla 
przemysłu tekstylnego, maszyny do zszywania, maszyny 
do wykrawania odzieży, przenośne, obrotowe prasy parowe 
do tkanin, maszyny prasowalnicze, maszyny do wycinania 
i obrębiania dziurek do guzików, maszyny do łączenia tka-
nin, maszyny do wykrawania, nożyce elektryczne, maszyny 
do obrabiania skóry, maszyny do składania prania, maszyny 
do grawerowania.

(210) 474404 (220) 2017 07 20
(731) Dykas Patryk INNLAW KANCELARIA ADWOKACKA, 

Warszawa
(540) InnLaw
(510), (511) 36 doradztwo podatkowe bez prowadzenia ra-
chunków, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
41 usługi szkoleniowe, 45 usługi prawne, doradztwo w za-
kresie własności intelektualnej.

(210) 474414 (220) 2017 07 20
(731) NORTh INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) Tattoo CREAM Aloe www.tattoocream.pl

(531) 01.01.05, 24.09.02, 24.09.03, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne oraz kremy do pie-
lęgnacji ciała, kremy do pielęgnacji lub usuwania tatuaży, 
kremy nawilżające skórę, kremy koloryzujące skórę, kre-
my płynne, kremy zawierające keratynę, kremy do tatuaży 
zmywalnych.

(210) 474534 (220) 2017 07 24
(731) AUGUSTYN ROMAN DOMER, Gorlice
(540) DOMER

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za po-
średnictwem Internetu następujących towarów: klei do pły-
tek ceramicznych, fug, armatury do instalacji wodnych i ga-
zowych, armatury do pieców, bojlerów, aparatury i instalacji 
chłodniczych, zasobników i wymienników ciepła, instalacji 
do dystrybucji wody, części do instalacji sanitarnych, grzej-
ników CO, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji wentylacyj-
nych, nawilżaczy powietrza, aparatury i urządzeń do oczysz-
czania powietrza, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe 
i gazowe, instalacji do ogrzewania wody, osprzętu do palni-
ków gazowych, osprzętu do wanien, palenisk i rusztów pa-
leniskowych, pieców, armatury do pieców, podgrzewaczy 
powietrza, pomp cieplnych, zasobników ciepłej wody, rur 
instalacji sanitarnych, rur instalacji grzewczych, rur instalacji 
słonecznych, rur instalacji parowych, rur instalacji gazowych, 
rur instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych nie ujęte 
w innych klasach, nagrzewnic, palników, urządzeń oraz apa-
ratów do uzdatniania wody, zbiorników ciśnieniowych wody, 
zasobników ciepła, ceramiki sanitarnej, w tym: wanien, bro-
dzików, kabin natryskowych, baterii, zlewozmywaków, syfo-
nów, akcesoriów do WC, urządzeń do oczyszczania ścieków, 
przydomowych oczyszczalni ścieków, komór chłodniczych, 
materiałów uszczelniających, izolacyjnych i termoizolacyj-
nych naturalnych, farb izolacyjnych, folii izolacyjnych, taśm 
i tkanin izolacyjnych, giętkich przewodów, giętkich rur, gięt-
kich osłon, izolatorów ceramicznych, tworzyw sztucznych 
półprzetworzonych, żywic syntetycznych półprzetworzo-
nych, kauczuku syntetycznego, lakierów izolacyjnych, ma-
teriałów uszczelniających, waty szklanej, wełny mineralnej, 
materiałów wyścielających z gumy lub tworzy sztucznych, 
ceramiki budowlanej, płytek ceramicznych, cementu, wap-
na, gipsu, gliny, granitu, szkła budowlanego, technicznego 
i izolacyjnego, kamienia budowlanego, zapraw tynkarskich 
i wyrównujących, drewna budowlanego, niemetalowych 
drzwi i okien, niemetalowych ogrodzeń, parkietów, nieme-
talowych rur spustowych, drenażowych, sztywnych, wodo-
ciągowych, płytek podłogowych niemetalowych, terakoty, 
mebli łazienkowych, zbiorników olejowych z tworzywa 
sztucznego na olej opałowy, usług informacji i porad udzie-
lanych konsumentom, 36 doradztwo w sprawach finanso-
wych, usługi finansowe, zarządzanie majątkiem, wynajmo-
wanie mieszkań, dzierżawa nieruchomości, administrowanie 
nieruchomości, pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, 
43 prowadzenie hoteli, pensjonatów, kawiarni i restauracji 
oraz barów, usługi cateringowe.
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(210) 474591 (220) 2017 07 26
(731) WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE 

ELEKTRO SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(540) KORTOWO
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie i prowadze-
nie konferencji, organizowanie zawodów sportowych, kształ-
cenie praktyczne [pokazy], wypożyczanie sprzętu sportowe-
go z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie obiektów i sprzętu 
sportowego, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], usługi związane z dyskotekami, wy-
najmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów 
sportowych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, usługi hotelowe, usługi 
restauracyjne, usługi zakwaterowania w zakresie obozów 
wakacyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie 
obiektów i wyposażenia kempingowego.

(210) 474596 (220) 2017 07 26
(731) KULIŚ TOMASZ EXPERYMENTARIUM, Łódź
(540) arena LASER GAMES

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.16, 03.09.20
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, informacje o imprezach 
rozrywkowych, informacja o rekreacji, organizowanie kon-
kursów (edukacja i rozrywka), organizacja zawodów sporto-
wych, planowanie przyjęć (rozrywka), usługi klubowe (roz-
rywka lub nauczanie).

(210) 474616 (220) 2017 07 26
(731) UŁASZEWSKA-ŻUK MARTA INSTYTUT TERAPII 

PSYChOSOMATYCZNEJ, Kąty Wrocławskie
(540) itp Instytut Terapii Psychosomatycznej

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, nauczanie korespondencyjne, or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracow-
ni specjalistycznych [szkolenia], organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], praktyka, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, publikowanie książek, semina-
ria (organizowanie i prowadzenie), sprawdziany edukacyjne, 
sympozja (organizowanie i prowadzenie, teksty (publiko-
wanie) inne niż teksty, teksty (pisanie) inne niż reklamowe, 
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do po-
bierania z siedzi komputerowych, zawodowe (poradnictwo) 
[porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 44 bank krwi 
(usługi), chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], dentysty-
ka [stomatologia], fizykoterapia, masaż, medyczne (kliniki), 
opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, optycz-
ne (usługi), placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne, 
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, psy-

chologiczne (porady), rehabilitacja osób po maltretowaniu, 
rekonwalescencja (placówki), szpitale, usługi farmaceu-
tyczne w zakresie leków recepturowych [leki niegotowe], 
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położnicze, usługi 
telemedyczne.

(210) 474617 (220) 2017 07 26
(731) el nino parfum s.r.o., Nová Paka, CZ
(540) ELNINO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone 
również przez Internet w ramach sklepu internetowego, do-
tyczące perfum, produktów perfumeryjnych, kosmetyków, 
preparatów kosmetycznych i toaletowych, biżuterii oraz ar-
tykułów piśmienniczych.

(210) 474642 (220) 2017 07 25
(731) TAURON WYDOBYCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno
(540) ekogroszek JARET plus

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 4 węgiel kamienny, mieszanki węgla kamienne-
go, brykiety, brykiety węglowe, paliwa kopalne oraz ich po-
chodne zawarte w klasie 4, 35 działalność w zakresie reklamy, 
promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa 
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo han-
dlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie 
punktami sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie węgla, 
brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i ma-
gazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw ko-
palnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, 
zwłaszcza worki.

(210) 474643 (220) 2017 07 25
(731) TAURON WYDOBYCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno
(540) groszek JARET

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 4 węgiel kamienny, mieszanki węgla kamienne-
go, brykiety, brykiety węglowe, paliwa kopalne oraz ich po-
chodne zawarte w klasie 4, 35 działalność w zakresie reklamy, 
promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa 
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo han-
dlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie 
punktami sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie węgla, 
brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i ma-
gazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw ko-
palnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, 
zwłaszcza worki.
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(210) 474659 (220) 2017 07 27
(731) fRYCZKOWSKI PIOTR TOMASZ, Warszawa
(540) retina eyespa
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki, 
zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosme-
tyczne, 5 kompresy na oczy, zioła lecznicze, kompozycje 
z ziół, płyny do oczu, przepaski na oczy, herbaty ziołowe, 
napary lecznicze, chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, 44 usługi medyczne w dziedzinie okulistyki, usługi 
kliniczno - szpitalne, prowadzenie okulistycznych gabinetów 
lekarskich.

(210) 474662 (220) 2017 07 27
(731) fRYCZKOWSKI PIOTR TOMASZ, Warszawa
(540) RETINA eye SPA

(531) 02.09.04, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 24.15.01, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki, 
zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosme-
tyczne, 5 kompresy na oczy, zioła lecznicze, kompozycje 
z ziół, płyny do oczu, przepaski na oczy, herbaty ziołowe, 
napary lecznicze, chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, 44 usługi medyczne w dziedzinie okulistyki, usługi 
kliniczno - szpitalne, prowadzenie okulistycznych gabinetów 
lekarskich.

(210) 474734 (220) 2017 07 28
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril szlachetny kryształ
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środ-
ki odświeżające powietrze, 5 środki dezodoryzujące i oczysz-
czające powietrze.

(210) 474743 (220) 2017 07 28
(731) PPh TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) Delicious selection BLUE ChEESE

(531) 25.03.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, 
masło, produkty mleczne, mleko, mleko sojowe, mleko ryżo-
we, napoje mleczne z przewagą mleka, ser.

(210) 474744 (220) 2017 07 28
(731) hEALTh TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie
(540) TROPICAL ALOE VERA DRINK ALOE & Green Tea ICE 

TEA ORIGINAL PURE & REfREShING  
WWW.TROPICALWORLDfOOD.COM  
ShAKE WELL-SERVE ChILLED ALOEDRINKS.pl

(531) 19.07.02, 11.03.02, 05.03.20, 05.07.12, 25.01.15, 27.05.01, 
27.05.05, 27.05.09, 26.04.16, 29.01.14

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe na bazie aloesu.

(210) 474745 (220) 2017 07 28
(731) PPh TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) GOLDEN DAIRY

(531) 05.03.06, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, 
masło. produkty mleczne, mleko, mleko sojowe, mleko ryżo-
we, napoje mleczne z przewagą mleka, ser.

(210) 474747 (220) 2017 07 28
(731) hEALTh TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie
(540) TROPICAL ALOE VERA DRINK ALOE NATURAL 30% 

ORIGINAL ALOE VERA PREMIUM QUALITY ALOE VERA 
DRINK PURE & REfREShING  
WWW.TROPICALWORLDfOOD.COM  
ShAKE WELL-SERVE ChILLED ALOEDRINKS.pl
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(531) 19.07.02, 05.03.11, 05.07.12, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.09, 26.04.16, 29.01.14

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe na bazie aloesu.

(210) 474748 (220) 2017 07 28
(731) hEALTh TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie
(540) TROPICAL ALOE VERA JUICE & JAPANESE GREEN TEA 

ALOE & Green Tea ALOE VERA JUICE YUGO/ JUS D’ 
ALOE VERA & JAPON GREEN TEA / ThÉ VERT / TÉ 
VERDE Original ICE-TEA Lemon met Vitamine C en 
Calcium

(531) 19.07.02, 05.03.11, 05.07.12, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.09, 26.04.09, 29.01.15

(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe na bazie aloesu.

(210) 474754 (220) 2017 07 28
(731) AG fEEDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) EKOPOLE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 31 buraki, cebula świeża, chmiel, dodatki 
do pasz nie do celów leczniczych, drożdże dla bydła, groch 
świeży, jęczmień, kasze dla drobiu, kiszonki jako pokarm dla 
zwierząt, makuchy, mączka lniana jako pasza, nasiona, odpa-
dy gorzelniane, odpady z gorzelni, otręby zbożowe, owies, 
wapno do paszy, pasza dla zwierząt tucznych, pasze, pasze 
dla bydła, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt, pokarm 
dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i in-
nych zwierząt, produkty do hodowli zwierząt, produkty dla 
tuczenia zwierząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, proteiny 
dla zwierząt, żywe przynęty dla wędkarstwa, pszenica, rośli-
ny, siano, słoma jako pasza, słód dla piwowarstwa i gorzelni, 
soczewica świeża, spożywcze pasze wzmacniające dla zwie-
rząt, szyszki chmielowe, warzywa świeże, wysłodziny, wy-
tłoki z owoców, zarodki, ziarna do żywienia zwierząt, zboże 
w ziarnach nieprzetworzone, ziarna zbożowe, ziemniaki, zio-
ła ogrodowe i świeże, żyto, 35 reklama, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, administrowanie w działalności handlo-
wej, usługi agencji importowo - eksportowych, sprzedaży 
hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej 
sieci internetowej, a także wysyłkowej towarów takich jak: 
produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, świeże owoce 
i warzywa, nasiona naturalne, rośliny i kwiaty, karma dla zwie-
rząt i ptaków, słód.

(210) 474762 (220) 2017 07 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO EL-IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice

(540) el-in.pl

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi 
rozbiórkowe, usługi instalacyjne, budownictwo przemysło-
we, użyteczności publicznej, mieszkaniowe, wielorodzinne, 
jednorodzinne, energetyczne, kolejowe, kubaturowe, pod-
wodne, nawodne, ekologiczne, energooszczędne, budow-
nictwo małej architektury, architektury ogrodowej, parkowej 
i zieleni miejskiej, instalowanie systemów antywłamanio-
wych, monitoringu, powiadamiania i kontroli wejść, automa-
tyki i sterowania, przeciwpożarowych, wykonywanie insta-
lacji przesyłu energii, paliw, energetycznych, elektrycznych, 
świetlnych, grzewczych, kanalizacyjnych, oczyszczania ście-
ków, usługi budowlane i instalacyjne z dziedziny energii od-
nawialnej, kamieniarstwo, usługi wykonywania nawierzchni 
drogowych, brukarstwo, usługi robót ziemnych, nadzór bu-
dowlany, 42 doradztwo budowlane, usługi architektoniczne, 
usługi urbanistyczne, usługi z zakresu inżynierii technicznej 
w dziedzinie budownictwa, opracowywanie projektów 
technicznych z dziedziny budownictwa specjalistycznego, 
opracowywanie projektów wykonawczych do projektów ar-
chitektonicznych lub urbanistycznych, projektowanie obiek-
tów budowlanych, wnętrz, dróg, placów, boisk.

(210) 474764 (220) 2017 07 28
(731) hEARTLAND SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna
(540) PilatenOfficial
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 474779 (220) 2017 07 31
(731) PMP SINICA, JANAS, TOMASIAK SPÓŁKA JAWNA, 

Szczecin
(540) Rolling Wings

(531) 09.09.25, 27.05.01, 03.07.17, 26.01.16
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie artykułów sportowych, również on-line, usługi świad-
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
w zarządzaniu nimi, 41 udostępnianie obiektów i sprzętu 
do jazdy na wrotkach, nauka jazdy na wrotkach, organizo-
wanie pokazów jazdy na wrotkach, organizacja zawodów 
w jeździe na wrotkach, rozrywka w postaci zawodów wrot-
karskich, produkcja pokazów jazdy na wrotkach, wypożycza-
nie wrotek i łyżworolek.
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(210) 474782 (220) 2017 07 31
(731) hRYNIEWICZ PIOTR, Poznań
(540) podnajmistrz
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, 
pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieru-
chomością, administrowanie domami czynszowymi, agen-
cje nieruchomości, 41 kształcenie praktyczne [pokazy], or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie 
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], publiko-
wanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do po-
brania], organizowanie i prowadzenie kolokwiów, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie].

(210) 474785 (220) 2017 07 31
(731) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gronowo Górne
(540) DRE Moje drzwi Mój styl
(510), (511) 6 drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwio-
we metalowe, drzwi przeciwpożarowe, 19 drzwi drewniane 
i drewnopochodne, ościeżnice, płyty niemetalowe, 20 me-
ble, akcesoria do mebli drewniane i drewnopochodne, drzwi 
do mebli.

(210) 474797 (220) 2017 07 31
(731) SUMERA-MOTOR SPÓŁKA JAWNA, Andrychów
(540) ANDORIA

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.14

(510), (511) 7 generatory prądotwórcze, silniki wysokopręż-
ne, silniki spalinowe (przemysłowe), silniki gazowe, zespoły 
silnik-pompa, silnikowe pompy wodne, zespoły prądo-
twórcze do użytku z silnikami, spawarki, filtry olejowe, fil-
try paliwa, 12 silniki spalinowe do pojazdów, silniki gazowe 
do pojazdów.

(210) 474811 (220) 2017 07 31
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRAf Kasyno

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 27.05.05, 26.01.06, 29.01.13
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia 
losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, vide-
oloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty, optyczne i ma-
gnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazardowych, 
programy komputerowe, 16 kupony, losy, blankiety dotyczą-

ce gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajem-
nych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, 
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, blankiety 
dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, na-
klejki, albumy, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty 
papierowe, karty pocztowe, książki, publikacje drukowane, 
notesy, obrazy, 28 flippery jako automaty do gry na monety 
lub żetony, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier hazar-
dowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych w środ-
kach masowego przekazu, dystrybucja materiałów reklamo-
wych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz 
rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami 
danych w komputerowych bazach danych, reklama, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, 
tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyż-
sze usługi także świadczone on-line, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, informacja handlowa oraz 
udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie 
na stronach internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji 
i tekstów reklamowych, promocyjnych lub pozwalających 
osobom trzecim na swobodne kupowanie, 36 sponsorowa-
nie finansowe, pośrednictwo w obrocie bankowym, transfer 
elektroniczny środków finansowych, 38 rozpowszechnianie 
informacji za pośrednictwem terminali komputerowych i In-
ternetu, udostępnianie komputerowych baz danych, łączność 
elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów, łączność 
przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność 
telefoniczna, połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, 
przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, 
usługi telekomunikacyjne, 41 organizowanie i prowadzenie 
gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, vi-
deoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier liczbowych, 
hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie lo-
terii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów 
wzajemnych w systemie on-line w sieci informatycznej, 
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawo-
dów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów 
konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, 
organizowanie imprez piknikowo - festynowych (wystawy, 
jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, organizowanie poka-
zów jazdy konnej, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych 
programów rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń 
do gier losowych, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie 
koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, 
rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, semina-
riów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, 
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizo-
wanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu 
i kultury, publikowanie, edycja książek, wydawnictw, gazet, 
tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa 
publikacji elektronicznych on-line, dostarczanie publikacji 
elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych 
i czasopism on-line, usługi publikacji elektronicznej, publika-
cja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, 
także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świad-
czonymi on-line.

(210) 474814 (220) 2017 07 31
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) TRAf Poker

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 27.05.05, 26.04.07, 26.04.09, 
26.04.18, 29.01.13

(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia 
losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, vide-
oloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty, optyczne i ma-
gnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazardowych, 
programy komputerowe, 16 kupony, losy, blankiety dotyczą-
ce gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajem-
nych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, 
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, blankiety 
dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, na-
klejki, albumy, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty 
papierowe, karty pocztowe, książki, publikacje drukowane, 
notesy, obrazy, 28 flippery jako automaty do gry na monety 
lub żetony, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier hazar-
dowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych w środ-
kach masowego przekazu, dystrybucja materiałów reklamo-
wych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz 
rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami 
danych w komputerowych bazach danych, reklama, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, 
tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyż-
sze usługi także świadczone on-line, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, informacja handlowa oraz 
udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie 
na stronach internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji 
i tekstów reklamowych, promocyjnych lub pozwalających 
osobom trzecim na swobodne kupowanie, 36 sponsorowa-
nie finansowe, pośrednictwo w obrocie bankowym, transfer 
elektroniczny środków finansowych, 38 rozpowszechnianie 
informacji za pośrednictwem terminali komputerowych i In-
ternetu, udostępnianie komputerowych baz danych, łączność 
elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów, łączność 
przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność 
telefoniczna, połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, 
przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, 
usługi telekomunikacyjne, 41 organizowanie i prowadzenie 
gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, vi-
deoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier liczbowych, 
hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie lo-
terii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów 
wzajemnych w systemie on-line w sieci informatycznej, 
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawo-
dów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów 
konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, 
organizowanie imprez piknikowo - festynowych (wystawy, 
jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, organizowanie poka-
zów jazdy konnej, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych 
programów rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń 
do gier losowych, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie 
koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, 
rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, semina-

riów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, 
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizo-
wanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu 
i kultury, publikowanie, edycja książek, wydawnictw, gazet, 
tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa 
publikacji elektronicznych on-line, dostarczanie publikacji 
elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych 
i czasopism on-line, usługi publikacji elektronicznej, publika-
cja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, 
także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świad-
czonymi on-line.

(210) 474815 (220) 2017 07 31
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRAf Gry

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia 
losujące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, vide-
oloterii i zakładów wzajemnych, lottomaty, optyczne i ma-
gnetyczne nośniki danych, automaty do gier hazardowych, 
programy komputerowe, 16 kupony, losy, blankiety dotyczą-
ce gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajem-
nych, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, broszury, 
foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, blankiety 
dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, na-
klejki, albumy, czasopisma, gazety, kalendarze, katalogi, karty 
papierowe, karty pocztowe, książki, publikacje drukowane, 
notesy, obrazy, 28 flippery jako automaty do gry na monety 
lub żetony, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier hazar-
dowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych w środ-
kach masowego przekazu, dystrybucja materiałów reklamo-
wych i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz 
rynkowych, przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami 
danych w komputerowych bazach danych, reklama, rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i informacyjnych, 
tworzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyż-
sze usługi także świadczone on-line, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, informacja handlowa oraz 
udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń elektro-
nicznych poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie 
na stronach internetowych na rzecz osób trzecich ilustracji 
i tekstów reklamowych, promocyjnych lub pozwalających 
osobom trzecim na swobodne kupowanie, 36 sponsorowa-
nie finansowe, pośrednictwo w obrocie bankowym, transfer 
elektroniczny środków finansowych, 38 rozpowszechnianie 
informacji za pośrednictwem terminali komputerowych i In-
ternetu, udostępnianie komputerowych baz danych, łączność 
elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów, łączność 
przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność 
telefoniczna, połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, 
przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej, 
usługi telekomunikacyjne, 41 organizowanie i prowadzenie 
gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, vi-
deoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier liczbowych, 
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hazardowych, losowych, organizowanie i prowadzenie lo-
terii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów 
wzajemnych w systemie on-line w sieci informatycznej, 
działalność sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawo-
dów sportowych, organizowanie i prowadzenie wyścigów 
konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy konnej, 
organizowanie imprez piknikowo - festynowych (wystawy, 
jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, organizowanie poka-
zów jazdy konnej, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych 
programów rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń 
do gier losowych, produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie 
koncertów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, 
rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, semina-
riów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, 
nauczanie, organizowanie obozów sportowych, organizo-
wanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie sportu 
i kultury, publikowanie, edycja książek, wydawnictw, gazet, 
tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, obsługa 
publikacji elektronicznych on-line, dostarczanie publikacji 
elektronicznych on-line, publikacja książek elektronicznych 
i czasopism on-line, usługi publikacji elektronicznej, publika-
cja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, 
także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świad-
czonymi on-line.

(210) 474827 (220) 2017 07 31
(731) POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POWER www.agencjapower.pl

(531) 26.11.02, 26.11.09, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, komputerowe bazy 
danych, rozpowszechnianie ogłoszeń | reklamowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, analizy kosztów, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), reklamy 
prasowe, reklamy radiowe, reklamy billboardowe, reklamy 
telewizyjne, reklamy korespondencyjne, rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, sortowanie danych w bazach 
komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, ba-
dania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
outsourcing (doradztwo handlowe), publikowanie tekstów 
sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, 
wywiad gospodarczy, badania opinii publicznej, usługi edy-
torskie w dziedzinie reklamy, promocja sprzedaży db osób 
trzecich, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, 
prezentowanie produktów w mediach do celów sprzedaży 
detalicznej, public relafions, 41 usługi związane z organizo-
waniem i obsługą dyskotek, informacja o imprezach rozryw-
kowych, usługi kasyn, usługi klubowe z zakresu rozrywki lub 
nauczania, informacja o rekreacji, usługi związane z organi-
zacją imprez karaoke, organizowanie i obsługa konferencji, 
kongresów, konkursów, szkoleń, organizowanie balów, orga-
nizowanie i prowadzenia warsztatów, szkoleń, konferencji, 

koncertów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizo-
wanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, rozrywka, widowi-
ska, organizowanie zawodów sportowych, 43 usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, 
bary szybkiej obsługi (snack-bary), bary sushi, hotele, kafe-
terie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, restauracje, wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, stołówki, usługi barowe, 
hotele, pensjonaty, domy turystyczne, motele, rezerwacja 
miejsc w pensjonatach, rezerwacje kwater na pobyt czaso-
wy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi w zakresie 
wyposażenia i urządzeń kempingowych, wynajmowanie sal 
na posiedzenia.

(210) 474848 (220) 2017 08 01
(731) STYLSKA PAULINA PRESTIGE STUDIO, Lublin
(540) PS Prestige Studio PAULINA STYLSKA

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi salonów piękności, zabiegi kosme-
tyczne, stomatologia kosmetyczna, konsultacje dotyczące 
kosmetyków, usługi pielęgnacji paznokci, usługi wizażystów, 
usługi fryzjerskie, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakre-
sie makijażu permanentnego, masaże, przekłuwanie ciała, 
zabiegi depilacyjne.

(210) 474861 (220) 2017 08 01
(731) ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) W RYTMIE SERCA
(510), (511) 9 filmy, programy telewizyjne, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapi-
sanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfro-
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki 
obrazu i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywa-
nia, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje kompute-
rowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, 35 usługi w zakresie 
reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, 
usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, te-
lewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie organizacji pokazów 
i wystaw, lokowanie produktu, usługi merchandisingu, usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprze-
daży: odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych 
i biurowych, książek, czasopism, gazet, katalogów, plakatów, 
albumów, podręczników, fotografii, kalendarzy, materiałów dla 
artystów i do rysowania, materiałów szkolnych i dydaktycznych, 
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kosmetyków, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wy-
posażenia wnętrz, w tym za pośrednictwem Internetu (sklep 
internetowy), plecaków, toreb, portfeli oraz innych artykułów 
służących do przenoszenia, galanterii skórzanej, parasoli, zegar-
ków, biżuterii, breloczków, uchwytów i taśmy z naniesionymi 
znakami towarowymi i reklamowymi, znaczków z logo, artyku-
łów sportowych i gimnastycznych, zabawek, samochodowych 
osłon przeciwsłonecznych, ozdób świątecznych urządzeń 
do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, słuchawek, 
akcesoriów do telefonów komórkowych i aparatów fotograficz-
nych, artykułów kuchennych i gospodarstwa domowego, za-
stawy stołowej, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicz-
nych, akcesoriów dla zwierząt, wód perfumowanych i perfum, 
świec zapachowych, napojów bezalkoholowych, żywności, 
w tym słodyczy, usługi prowadzenia sprzedaży wyżej wymie-
nionych towarów z naniesionym logo jako elementem rekla-
mowo - ozdobnym, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkur-
sów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, 
dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem 
radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych 
i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji inte-
raktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, progra-
mach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi 
dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików 
MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, organizacji i produk-
cji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi 
wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów. czasopism, gazet 
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, 
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyj-
nej i filmowej, dystrybucja filmów, realizowanie rozrywki w po-
staci seriali telewizyjnych, usługi automatycznego zapisywania 
programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców 
i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę.

(210) 474868 (220) 2017 08 01
(731) WAŁDOWSKA IZABELA, WASILEWSKI MACIEJ 

MŁYNEK SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) Rockhouse

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary - usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje.

(210) 474874 (220) 2017 08 01
(731) WOJCIEChOWSKA JUSTYNA AKADEMIA ASAN.PL, 

Warszawa
(540) JOGA SZTUKA ŻYCIA

(531) 29.01.12, 26.01.10, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie spor-
towe, 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administro-
wanie działalności gospodarczej, prace biurowe, promowanie 
zawodów i wydarzeń sportowych, zarządzanie promocyjne 
na rzecz osobistości sportowych, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, reklama, promocja/reklama 
podróży, reklama promocyjna programów badawczych, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej doradztwo w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
udzielanie licencji na towary lub usługi dla osób trzecich (za-
rządzanie w zakresie -) zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
produkcja filmów reklamowych, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tek-
stów reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, dzia-
łalność sportowa i kulturalna, sport i fitness, organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, usługi 
sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i kulturalne, udostęp-
nianie aktualności związanych ze sportem, usługi rozrywkowe 
związane ze sportem, usługi w zakresie rozrywki sportowej, 
świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, organizacja 
i przeprowadzenie wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe, 
zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i w zakresie fit-
nessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, szkolenia sportowe, 
edukacja sportowa, organizowanie szkoleń sportowych, szko-
lenia nauczycieli sportowych, usługi edukacyjne dotyczące 
sportu, nauka w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie 
sportu, informacje dotyczące edukacji sportowej, nauczanie, 
trening i instruktaż sportowy, usługi w zakresie edukacji spor-
towej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne 
i instruktażowe w zakresie sportu, informacja o rekreacji, nauka 
gimnastyki, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzę-
tu do ćwiczeń fizycznych, usługi klubów zdrowia (zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne), edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, edukacja w zakresie świadomości ruchowej, 
zajęcia zorganizowane, usługi w zakresie nauczania i prakty-
kowania jogi produkcja mikrofilmów, usługi trenerskie, usługi 
trenera osobistego, medyczne usługi edukacyjne, 44 usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji ludzi, usługi farm zdrowia, usłu-
gi doradcze w zakresie opieki prozdrowotnej, usługi doradz-
twa dietetycznego, fizjoterapia, usługi związane z medycyną 
alternatywną.

(210) 474886 (220) 2017 08 02
(731) MUZEUM REGIONALNE W JAROCINIE, Jarocin
(540) Spichlerz Polskiego Rocka Jarocin

(531) 02.09.14, 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 muzea, prowadzenie muzeów, wystawy mu-
zealne, usługi kustoszy muzeów, udostępnianie obiektów 
i sprzętu muzealnego.
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(210) 474899 (220) 2017 08 02
(731) MAŁPKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) ME

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, 
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
lód, aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje 
esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, 
aromaty kawowe, batony lukrecjowe, biszkopty, bita śmieta-
na, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy, ciasta, ciasta mączne, 
ciasta ryżowe, cukier, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, 
gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, guma do żucia, 
herbata mrożona, herbatniki, jogurt mrożony, kanapki, kar-
melki, kasza manna, kasza niepalona, keczup, kluski, krakersy, 
kuchenna sól, kukurydza palona, kukurydza prażona, lody 
spożywcze, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub 
sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, maka-
rony, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka ziemniaczana 
do celów spożywczych, mięso w cieście, mięso zapiekane 
w cieście, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy 
owocowe, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, 
paszteciki, pesto, pieczywo imbirowe, pieprz, pierniki, pieroż-
ki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, potrawy na bazie 
mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, puddin-
gi, sajgonki, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choin-
ki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, tor-
tille, wermiszel, wyroby cukiernicze, żywność na bazie mąki, 
32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów - aperitify bezalkoholowe, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczki, brzeczki piwne, 
brzeczki słodowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje gazowane, napoje izotoniczne, na-
poje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe, napo-
je serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, pastylki 
do napojów gazowanych, piwa słodowe, soki owocowe, soki 
warzywne, sorbety, wody gazowane, wody litowe, wody mi-
neralne, sodowe i stołowe, 35 reklama, zarządzanie w działal-
ności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, 
prace biurowe - agencyjne, importowo - eksportowe, agen-
cje reklamowe, analizy rynkowe, badania marketingowe, ba-
dania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, 
detaliczny handel towarami branży spożywczej, handel to-
warami branży spożywczej, kolportaż próbek, marketing, or-
ganizowanie działalności gospodarczej, outsourcing, usługi 
związane z personelem, plakaty reklamowe (rozlepianie), po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 

przemysłowymi lub handlowymi, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama billboardo-
wa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, sprzedaż dla osób trze-
cich towarów branży spożywczej, promocja dla osób trze-
cich, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
telemarketing, telefoniczne udzielanie informacji handlowej, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem bilbor-
dów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wy-
najem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, zaopatrzenie osób trzecich, zapewnienie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie 
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie - bary szybkiej obsługi, kafeterie, 
bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, 
transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi 
barowe, wypożyczalnie urządzeń do gotowania, hotele, ho-
tele dla zwierząt, pensjonaty, 45 udzielanie licencji na towary 
i usługi dla osób trzecich.

(210) 474900 (220) 2017 08 02
(731) MAŁPKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) MEXPRESS

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, 
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
lód, aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje 
esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, 
aromaty kawowe, batony lukrecjowe, biszkopty, bita śmieta-
na, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy, ciasta, ciasta mączne, 
ciasta ryżowe, cukier, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, 
gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, guma do żucia, 
herbata mrożona, herbatniki, jogurt mrożony, kanapki, kar-
melki, kasza manna, kasza niepalona, keczup, kluski, krakersy, 
kuchenna sól, kukurydza palona, kukurydza prażona, lody 
spożywcze, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub 
sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, maka-
rony, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka ziemniaczana 
do celów spożywczych, mięso w cieście, mięso zapiekane 
w cieście, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy 
owocowe, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, 
paszteciki, pesto, pieczywo imbirowe, pieprz, pierniki, pieroż-
ki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, potrawy na bazie 
mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, puddin-
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gi, sajgonki, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choin-
ki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, tor-
tille, wermiszel, wyroby cukiernicze, żywność na bazie mąki, 
32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów - aperitify bezalkoholowe, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczki, brzeczki piwne, 
brzeczki słodowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje gazowane, napoje izotoniczne, na-
poje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe, napo-
je serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, pastylki 
do napojów gazowanych, piwa słodowe, soki owocowe, soki 
warzywne, sorbety, wody gazowane, wody litowe, wody mi-
neralne, sodowe i stołowe, 35 reklama, zarządzanie w działal-
ności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, 
prace biurowe - agencyjne, importowo - eksportowe, agen-
cje reklamowe, analizy rynkowe, badania marketingowe, ba-
dania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, 
detaliczny handel towarami branży spożywczej, handel to-
warami branży spożywczej, kolportaż próbek, marketing, or-
ganizowanie działalności gospodarczej, outsourcing, usługi 
związane z personelem, plakaty reklamowe (rozlepianie), po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama billboardo-
wa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, sprzedaż dla osób trze-
cich towarów branży spożywczej, promocja dla osób trze-
cich, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
telemarketing, telefoniczne udzielanie informacji handlowej, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem bilbor-
dów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wy-
najem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, zaopatrzenie osób trzecich, zapewnienie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie 
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie - bary szybkiej obsługi, kafeterie, 
bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, 
transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi 
barowe, wypożyczalnie urządzeń do gotowania, hotele, ho-
tele dla zwierząt, pensjonaty, 45 udzielanie licencji na towary 
i usługi dla osób trzecich.

(210) 474902 (220) 2017 08 02
(731) hARIBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mleczne Misie
(510), (511) 30 słodycze.

(210) 474904 (220) 2017 08 02
(731) SEPTODONT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Tu nie boli
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
konkursów, kongresów, seminariów, sympozjów, warszta-
tów, wykładów, zjazdów edukacyjnych.

(210) 474906 (220) 2017 08 02
(731) AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) foliQ AMICAL

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 1 preparaty odżywcze dla roślin, środki ochro-
ny roślin przeciw patogenom, substancje chelatowe 
do użytku jako środki odżywcze do listowia roślin, nawozy 
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie 
i sadownictwie.

(210) 474913 (220) 2017 08 02
(731) STAChNIK ŁUKASZ RZT TEChNIKA GRZEWCZA, 

Wiatowice
(540) RZT TEChNIKA GRZEWCZA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 9 gazometry: urządzenia pomiarowe, sygnali-
zacyjne świetlne i akustyczne, 11 urządzenia do oświetla-
nia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, 
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje 
sanitarne.

(210) 474919 (220) 2017 08 02
(731) MAŁPKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) ME CAfÉ PO DRODZE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, 
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), 
lód, aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje 
esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, 
aromaty kawowe, batony lukrecjowe, biszkopty, bita śmieta-
na, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy, ciasta, ciasta mączne, 
ciasta ryżowe, cukier, cukierki, czekolada, galaretki owocowe, 
gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, guma do żucia, 
herbata mrożona, herbatniki, jogurt mrożony, kanapki, kar-
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melki, kasza manna, kasza niepalona, keczup, kluski, krakersy, 
kuchenna sól, kukurydza palona, kukurydza prażona, lody 
spożywcze, lód do napojów chłodzących, lód naturalny lub 
sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, maka-
rony, mąka kukurydziana, mąka pszenna, mąka ziemniaczana 
do celów spożywczych, mięso w cieście, mięso zapiekane 
w cieście, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy 
owocowe, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych, 
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, 
napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje 
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, orzechy w czekoladzie, 
paszteciki, pesto, pieczywo imbirowe, pieprz, pierniki, pieroż-
ki ravioli, pizze, placki, płatki kukurydziane, potrawy na bazie 
mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, puddin-
gi, sajgonki, słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choin-
ki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, spaghetti, suchary, tor-
tille, wermiszel, wyroby cukiernicze, żywność na bazie mąki, 
32 piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów - aperitify bezalkoholowe, 
bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczki, brzeczki piwne, 
brzeczki słodowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, napoje gazowane, napoje izotoniczne, na-
poje na bazie owoców lub warzyw, napoje owocowe, napo-
je serwatkowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, pastylki 
do napojów gazowanych, piwa słodowe, soki owocowe, soki 
warzywne, sorbety, wody gazowane, wody litowe, wody mi-
neralne, sodowe i stołowe, 35 reklama, zarządzanie w działal-
ności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, 
prace biurowe - agencyjne, importowe - eksportowe, agen-
cje reklamowe, analizy rynkowe, badania marketingowe, ba-
dania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, dekoracja wystaw sklepowych, 
detaliczny handel towarami branży spożywczej, handel to-
warami branży spożywczej, kolportaż próbek, marketing, or-
ganizowanie działalności gospodarczej, outsourcing, usługi 
związane z personelem, plakaty reklamowe (rozlepianie), po-
kazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, 
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama billbordo-
wa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy 
korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, sprzedaż dla osób trze-
cich towarów branży spożywczej, promocja dla osób trze-
cich, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 
telemarketing, telefoniczne udzielanie informacji handlowej, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem bilbor-
dów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wy-
najem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, zaopatrzenie osób trzecich, zapewnienie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie w zakresie 
udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie - bary szybkiej obsługi, kafeterie, 
bufety, kawiarnie, wypożyczanie konstrukcji przenośnych, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, 
transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi 

barowe, wypożyczalnie urządzeń do gotowania, hotele, ho-
tele dla zwierząt, pensjonaty, 45 udzielanie licencji na towary 
i usługi dla osób trzecich.

(210) 474922 (220) 2017 08 02
(731) IGLOTECh SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn
(540) neohEAT

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 11 pompy ciepła.

(210) 474936 (220) 2017 08 03
(731) MALARZ ADAM ADAMUS ZAOPATRZENIE SALONÓW 

URODY, Piekary Śląskie
(540) satin

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 produkty do stylizacji paznokci, lakiery, lakie-
ry hybrydowe, żele do paznokci, zmywacze i odtłuszczacze 
do paznokci, powłoki ozdobne do paznokci, preparaty i oliw-
ki do paznokci, klej do tipsów, tipsy, zestawy do zdobienia 
paznokci, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następu-
jących towarów w postaci produktów do stylizacji paznokci 
takich jak lakiery, lakiery hybrydowe, powłoki ozdobne, żele 
do paznokci, zmywacze i odtłuszczacze do paznokci, pre-
paraty i oliwki do paznokci, kleje do tipsów, tipsy, zestawy 
do zdobienia paznokci pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i dokonywać zakupu poprzez Internet, hurtownie, 
sklepy wysyłkowe i detaliczne, pokazy towarów dla osób 
trzecich, doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej na zasadzie franczyzy, 44 salony stylizacji pa-
znokci, salony kosmetyczne, manicure, pedicure.

(210) 474967 (220) 2017 08 03
(731) BIOVENA hEALTh SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mucobion
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosme-
tyki, płyny do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceutycz-
ne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, 
substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla 
niemowląt.

(210) 474968 (220) 2017 08 03
(731) BEST SPÓŁKA AKCYJNA , Gdynia
(540) MARATON RAT
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08, 02.01.16, 26.11.13
(510), (511) 36 zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie 
depozytów przedmiotów wartościowych, usługi ubezpie-
czeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakre-
sie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, win-
dykacja, skomputeryzowana windykacja wymagalnych 
należności, windykacja należności i odzyskiwanie długów, 
windykacja należności i odzysk długu, pożyczanie pod za-
staw, emisja bonów wartościowych w związku z progra-
mami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych w ra-
mach programu członkowskiego dla klientów, emisja bonów 
wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja 
bonów wartościowych w postaci bonów upominkowych, 
emisja bonów wartościowych, emisja kart przedpłaconych, 
emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektroniczne 
bilety podróżne, emisja talonów, kuponów i bonów warto-
ściowych, udzielanie informacji związanych z emisją bonów 
wartościowych, usługi finansowe związane z dostarczaniem 
bonów na zakup towarów, wydawanie bonów używanych 
jako pieniądze, wydawanie bonów wartościowych w związ-
ku z programami lojalnościowymi, badanie wypłacalności 
finansowej, detaliczne usługi finansowe, dokonywanie trans-
akcji finansowych, agencje kredytowe, doradztwo dotyczące 
pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane 
z pożyczkami, doradztwo finansowe związane z usługami 
kredytowymi, doradztwo w zakresie kart kredytowych, elek-
troniczne usługi windykacji należności, agencje ściągania na-
leżności, agencje ściągania wierzytelności, agencje windyka-
cji należności, firmy windykacyjne, konsultacje dla klientów 
w zakresie organizacji spłat długów, odzyskiwanie zaległych 
długów, organizacja ściągania długów, organizowanie sprze-
daży pożyczek, pobieranie należności ze sprzedaży na kre-
dyt, pobieranie płatności za towary i usługi, restrukturyzacja 
długów, ściąganie długów, elektroniczne transakcje za po-
mocą kart kredytowych, elektroniczne transakcje pieniężne, 
elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednic-
twem telekomunikacji, obsługa płatności, pobieranie płatno-
ści, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo 
finansowe.

(210) 474980 (220) 2017 08 03
(731) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) PRAŻUBR GATUNEK PRADAWNY 

NIEPASTERYZOWANY PRAPRZODEK GATUNKU ŻUBR 
1768 RECEPTURA BROWARU DOJLIDY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.04.01, 03.04.05, 03.04.26, 06.19.05, 
25.01.01, 25.01.19

(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie 
piwa lub z dodatkiem piwa.

(210) 474983 (220) 2017 08 03
(731) MORTKA PRZEMYSŁAW, Radom
(540) Jagoda & Brylant
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, w zakresie kompozycji, 
aranżacji, miksu i masteringu utworów muzyki współczesnej, 
pisanie piosenek, organizowanie i prowadzenie koncertów 
muzycznych, usługi prezenterów muzyki, prowadzenie noc-
nych klubów, organizowanie balów i przyjęć okolicznościo-
wych, produkcja muzycznych programów radiowych i te-
lewizyjnych muzyki rozrywkowej, organizowanie widowisk 
muzycznych, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewi-
zyjne usługi rozrywkowe - koncerty muzyczne, udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi 
artystyczne estradowe, usługi związane z dyskotekami.

(210) 474984 (220) 2017 08 03
(731) BEST SPÓŁKA AKCYJNA , Gdynia
(540) TRZYMAJ TEMPO

(531) 27.05.01, 29.01.15, 17.01.09
(510), (511) 36 zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie 
depozytów przedmiotów wartościowych, usługi ubezpie-
czeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakre-
sie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, win-
dykacja, skomputeryzowana windykacja wymagalnych 
należności, windykacja należności i odzyskiwanie długów, 
windykacja należności i odzysk długu, pożyczanie pod za-
staw, emisja bonów wartościowych w związku z progra-
mami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych w ra-
mach programu członkowskiego dla klientów, emisja bonów 
wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja 
bonów wartościowych w postaci bonów upominkowych, 
emisja bonów wartościowych, emisja kart przedpłaconych, 
emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektroniczne 
bilety podróżne, emisja talonów, kuponów i bonów warto-
ściowych, udzielanie informacji związanych z emisją bonów 
wartościowych, usługi finansowe związane z dostarczaniem 
bonów na zakup towarów, wydawanie bonów używanych 
jako pieniądze, wydawanie bonów wartościowych w związ-
ku z programami lojalnościowymi, badanie wypłacalności 
finansowej, detaliczne usługi finansowe, dokonywanie trans-
akcji finansowych, agencje kredytowe, doradztwo dotyczące 
pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane 
z pożyczkami, doradztwo finansowe związane z usługami 
kredytowymi, doradztwo w zakresie kart kredytowych, elek-
troniczne usługi windykacji należności, agencje ściągania na-
leżności, agencje ściągania wierzytelności, agencje windyka-
cji należności, firmy windykacyjne, konsultacje dla klientów 
w zakresie organizacji spłat długów, odzyskiwanie zaległych 
długów, organizacja ściągania długów, organizowanie sprze-
daży pożyczek, pobieranie należności ze sprzedaży na kre-
dyt, pobieranie płatności za towary i usługi, restrukturyzacja 
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długów, ściąganie długów, elektroniczne transakcje za po-
mocą kart kredytowych, elektroniczne transakcje pieniężne, 
elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednic-
twem telekomunikacji, obsługa płatności, pobieranie płatno-
ści, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo 
finansowe.

(210) 474995 (220) 2017 08 04
(731) POLfARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) Cerutin junior odpormisie

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.17.02, 03.01.14, 03.01.16
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, w tym leki wzmac-
niające system odpornościowy, preparaty witaminowe, die-
tetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 
leki dla ludzi, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych.

(210) 474997 (220) 2017 08 04
(731) LEWIATAN hOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, 

WŁOCŁAWEK
(540) MAX fORCE

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące.

(210) 475012 (220) 2017 08 04
(731) fABRYKA OKULARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAXchew

(531) 29.01.12, 26.01.18, 27.05.01, 02.09.04, 05.09.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji twarzy 
i oczu, płyny do czyszczenia szkieł i soczewek optycznych, 
5 preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty 
farmaceutyczne, leki do oczu w kroplach, płyny do prze-
mywania oczu, przepaski na oczy do celów medycznych, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, roztwo-
ry do szkieł kontaktowych, 9 okulary, okulary przeciwośle-

pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, 
pojemniczki na szkła kontaktowe, pryzmaty, refraktometry, 
sferometry, soczewki, zestawy soczewek, soczewki korek-
cyjne, soczewki optyczne, szkła kontaktowe, szkła optyczne, 
szkło optyczne, sznureczki do okularów, urządzenia i przy-
rządy optyczne, wyroby optyczne, okulary optyczne, okulary 
polaryzacyjne, okulary korekcyjne, okulary antyrefleksyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, soczewki okularowe, okulary 
do czytania, etui na okulary, sznurki do okularów, okulary dla 
rowerzystów, okulary dla dzieci, etui na okulary przeciwsło-
neczne, soczewki okularów słonecznych, oprawki do oku-
larów i okularów przeciwsłonecznych, woreczki na okulary, 
osłony do okularów, soczewki do okularów, zauszniki do oku-
larów, uchwyty do okularów, części do okularów, noski 
do okularów, smycze do okularów, oprawki okularowe puste, 
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, 
przeciwsłoneczne okulary na receptę, soczewki do oku-
larów słonecznych, paski do okularów przeciwsłonecz-
nych, łańcuszki do okularów przeciwsłonecznych, oprawki 
do okularów słonecznych, osłony boczne do okularów, 
mostki do okularów przeciwsłonecznych, zauszniki do oku-
larów przeciwsłonecznych, zapasowe soczewki do okularów, 
sznurki do okularów przeciwsłonecznych, szkła przeciwsło-
neczne nakładane na okulary, okulary ochronne do ochro-
ny oczu, szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, 
oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki 
do okularów wykonane z metalu, oprawki do okularów wy-
konane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki okula-
rów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, 
oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łą-
czonego z tworzywem sztucznym, lupy, artykuły optyczne, 
szklane soczewki optyczne, szkła optyczne, nanośniki, śrubki, 
gumki do okularów dla dzieci, nakładki polaryzacyjne, opra-
wy z montażem na żyłkę, oprawy typu patent, etui do okula-
rów korekcyjnych, 21 ściereczki z mikrofazy, 35 prowadzenie 
sklepu z soczewkami kontaktowymi, środkami pielęgnacyj-
nymi do soczewek, oprawami i szkłami okularowymi, oku-
larami słonecznymi oraz innymi akcesoriami optycznymi 
do ochrony wzroku, sprzedaż detaliczna artykułów optycz-
nych w salonie optycznym, usługi sprzedaży detalicznej 
towarów takich jak: kosmetyki, preparaty do pielęgnacji 
twarzy i oczu, płyny do oczu, roztwory do czyszczenia szkieł 
okularów i soczewek, preparaty czyszczące do szkieł kontak-
towych, płyny do przemywania oczu, krople do nawilżania 
oczu, środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, roztwo-
ry do płukania i sterylizacji soczewek kontaktowych, roztwo-
ry nawilżające i neutralizujące do soczewek kontaktowych, 
preparaty czyszczące do soczewek kontaktowych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji oczu, usługi sprzedaży 
detalicznej towarów takich jak: aparatura optyczna, okulary, 
okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary prze-
ciwoślepieniowe, okulary ochronne, okulary przemysłowe, 
okulary sportowe, binokle, oprawki do okularów, oprawki 
do binokli, soczewki (szkła) optyczne, soczewki optycz-
ne korekcyjne, soczewki do okularów, soczewki optyczne 
do okularów słonecznych, soczewki antyrefleksyjne, zesta-
wy soczewek, soczewki wykonywane na receptę, soczewki 
z tworzyw sztucznych, szkła kontaktowe, szkła korekcyjne 
do okularów, szkła optyczne, bibeloty okularowe, elementy 
opraw do okularów, etui na okulary i binokle, pojemniczki 
na szkła kontaktowe, łańcuszki i sznureczki do okularów i bi-
nokli, artykuły do pielęgnacji okularów, paski do okularów, 
smycze do okularów, przybory do dekoracji i napraw oku-
larów, lupka z pojemnikiem, śrubki do okularów, zapasowe 
elementy do oprawek, śrubokręty do okularów, klucz do śru-
bek, folie soczewkowe, artykuły optyczne, etui przystoso-
wane do szkieł kontaktowych, etui na akcesoria optyczne, 
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smycze do okularów, urządzenia i przyrządy optyczne, nano-
śniki, śrubki, gumki do okularów dla dzieci, nakładki polary-
zacyjne, oprawy z montażem na żyłkę, oprawy typu patent, 
etui do okularów korekcyjnych, usługi w zakresie reklamy, 
promocji sprzedaży w/w wyrobów, prezentowanie produk-
tów optycznych w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
37 wykonywanie okularów zgodnie z parametrami z recepty, 
naprawa przedmiotów użytku osobistego tj. okularów ko-
rekcyjnych i słonecznych, 40 usługi w zakresie szlifowania 
szkła optycznego, barwienia soczewek plastikowych, wyko-
nywania i naprawy okularów leczniczych, szlifowanie szkieł 
optycznych, szlifowanie i polerowanie szkła do okularów, 
wytwarzanie soczewek okularów na zamówienie, obróbka 
soczewek w celu zmiany własności optycznych, przetwarza-
nie soczewek optycznych w celu spełnienia indywidualnych 
wymagań, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 42 badania 
naukowe, badania w dziedzinie fizyki, 44 usługi okulistyczne 
i optyczne w pełnym zakresie, podstawowe i specjalistyczne 
badania okulistyczne, diagnozowanie i badanie wzroku, usłu-
gi optometryczne i optyczne, dopasowywanie okularów, 
dopasowywanie soczewek optycznych, usługi informacyjne 
dotyczące soczewek kontaktowych, dopasowywanie socze-
wek kontaktowych, usługi diagnozowania i badania wzroku 
(zakłady optyczne), doradztwo w zakresie profilaktyki oku-
listycznej, doradztwo w zakresie doboru okularów, usługi 
komputerowego badania wzroku, leczenie wad wzroku.

(210) 475013 (220) 2017 08 04
(731) fABRYKA OKULARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAXchewka

(531) 29.01.12, 02.09.04, 05.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji twarzy 
i oczu, płyny do czyszczenia szkieł i soczewek optycznych, 
5 preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty 
farmaceutyczne, leki do oczu w kroplach, płyny do prze-
mywania oczu, przepaski na oczy do celów medycznych, 
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, roztwo-
ry do szkieł kontaktowych, 9 okulary, okulary przeciwośle-
pieniowe, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, 
pojemniczki na szkła kontaktowe, pryzmaty, refraktometry, 
sferometry, soczewki, zestawy soczewek, soczewki korek-
cyjne, soczewki optyczne, szkła kontaktowe, szkła optyczne, 
szkło optyczne, sznureczki do okularów, urządzenia i przy-
rządy optyczne, wyroby optyczne, okulary optyczne, okulary 
polaryzacyjne, okulary korekcyjne, okulary antyrefleksyjne, 
okulary przeciwsłoneczne, soczewki okularowe, okulary 
do czytania, etui na okulary, sznurki do okularów, okulary dla 
rowerzystów, okulary dla dzieci, etui na okulary przeciwsło-
neczne, soczewki okularów słonecznych, oprawki do oku-
larów i okularów przeciwsłonecznych, woreczki na okulary, 
osłony do okularów, soczewki do okularów, zauszniki do oku-
larów, uchwyty do okularów, części do okularów, noski 

do okularów, smycze do okularów, oprawki okularowe puste, 
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych), 
przeciwsłoneczne okulary na receptę, soczewki do oku-
larów słonecznych), paski do okularów przeciwsłonecz-
nych), łańcuszki do okularów przeciwsłonecznych, oprawki 
do okularów słonecznych), osłony boczne do okularów, 
mostki do okularów przeciwsłonecznych, zauszniki do oku-
larów przeciwsłonecznych, zapasowe soczewki do okularów, 
sznurki do okularów przeciwsłonecznych, szkła przeciwsło-
neczne nakładane na okulary, okulary ochronne do ochro-
ny oczu, szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, 
oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki 
do okularów wykonane z metalu, oprawki do okularów wy-
konane z metalu i materiału syntetycznego, oprawki okula-
rów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, 
oprawki do okularów wykonane z metalu lub metalu łą-
czonego z tworzywem sztucznym, lupy, artykuły optyczne, 
szklane soczewki optyczne, szkła optyczne, nanośniki, śrubki, 
gumki do okularów dla dzieci, nakładki polaryzacyjne, opra-
wy z montażem na żyłkę, oprawy typu patent, etui do okula-
rów korekcyjnych, 21 ściereczki z mikrofazy, 35 prowadzenie 
sklepu z soczewkami kontaktowymi, środkami pielęgnacyj-
nymi do soczewek, oprawami i szkłami okularowymi, oku-
larami słonecznymi oraz innymi akcesoriami optycznymi 
do ochrony wzroku, sprzedaż detaliczna artykułów optycz-
nych w salonie optycznym, usługi sprzedaży detalicznej 
towarów takich jak: kosmetyki, preparaty do pielęgnacji 
twarzy i oczu, płyny do oczu, roztwory do czyszczenia szkieł 
okularów i soczewek, preparaty czyszczące do szkieł kontak-
towych, płyny do przemywania oczu, krople do nawilżania 
oczu, środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, roztwo-
ry do płukania i sterylizacji soczewek kontaktowych, roztwo-
ry nawilżające i neutralizujące do soczewek kontaktowych, 
preparaty czyszczące do soczewek kontaktowych, prepa-
raty farmaceutyczne do pielęgnacji oczu, usługi sprzedaży 
detalicznej towarów takich jak: aparatura optyczna, okulary, 
okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary prze-
ciwoślepieniowe, okulary ochronne, okulary przemysłowe, 
okulary sportowe, binokle, oprawki do okularów, oprawki 
do binokli, soczewki (szkła) optyczne, soczewki optycz-
ne korekcyjne, soczewki do okularów, soczewki optyczne 
do okularów słonecznych, soczewki antyrefleksyjne, zesta-
wy soczewek, soczewki wykonywane na receptę, soczewki 
z tworzyw sztucznych, szkła kontaktowe, szkła korekcyjne 
do okularów, szkła optyczne, bibeloty okularowe, elementy 
opraw do okularów, etui na okulary i binokle, pojemniczki 
na szkła kontaktowe, łańcuszki i sznureczki do okularów i bi-
nokli, artykuły do pielęgnacji okularów, paski do okularów, 
smycze do okularów, przybory do dekoracji i napraw oku-
larów, lupka z pojemnikiem, śrubki do okularów, zapasowe 
elementy do oprawek, śrubokręty do okularów, klucz do śru-
bek, folie soczewkowe, artykuły optyczne, etui przystoso-
wane do szkieł kontaktowych, etui na akcesoria optyczne, 
smycze do okularów, urządzenia i przyrządy optyczne, nano-
śniki, śrubki, gumki do okularów dla dzieci, nakładki polary-
zacyjne, oprawy z montażem na żyłkę, oprawy typu patent, 
etui do okularów korekcyjnych, usługi w zakresie reklamy, 
promocji sprzedaży w/w wyrobów, prezentowanie produk-
tów optycznych w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
37 wykonywanie okularów zgodnie z parametrami z recepty, 
naprawa przedmiotów użytku osobistego tj. okularów ko-
rekcyjnych i słonecznych, 40 usługi w zakresie szlifowania 
szkła optycznego, barwienia soczewek plastikowych, wyko-
nywania i naprawy okularów leczniczych, szlifowanie szkieł 
optycznych, szlifowanie i polerowanie szkła do okularów, 
wytwarzanie soczewek okularów na zamówienie, obróbka 
soczewek w celu zmiany własności optycznych, przetwarza-
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nie soczewek optycznych w celu spełnienia indywidualnych 
wymagań, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, or-
ganizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i pro-
wadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie semina-
riów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 42 badania 
naukowe, badania w dziedzinie fizyki, 44 usługi okulistyczne 
i optyczne w pełnym zakresie, podstawowe i specjalistyczne 
badania okulistyczne, diagnozowanie i badanie wzroku, usłu-
gi optometryczne i optyczne, dopasowywanie okularów, 
dopasowywanie soczewek optycznych, usługi informacyjne 
dotyczące soczewek kontaktowych, dopasowywanie socze-
wek kontaktowych, usługi diagnozowania i badania wzroku 
(zakłady optyczne), doradztwo w zakresie profilaktyki oku-
listycznej, doradztwo w zakresie doboru okularów, usługi 
komputerowego badania wzroku, leczenie wad wzroku.

(210) 475024 (220) 2017 08 04
(731) POPŁAWSKA ANNA, Warszawa
(540) edu Kids

(531) 29.01.13, 21.01.14, 27.01.01, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, szkolenia edukacyjne.

(210) 475029 (220) 2017 08 04
(731) STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW RYNKU 

ZABAWEK I ARTYKUŁÓW BIUROWYCh fUNTECh, 
Biała Podlaska

(540) fun TECh Praca. Zabawa. Nauka. Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców Rynku Zabawek i Artykułów 
Biurowych

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 16 adresarki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z pa-
pieru lub kartonu, aktówki [artykuły biurowe], akwaforty 
[grafika], akwarele, albumy do wklejania, almanachy [roczni-
ki], aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy regene-
rowanej do owijania, arkusze z nutami w formie drukowanej, 
arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły biurowe [z wyjąt-
kiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski [heliogra-
fia], bibuły, bielizna stołowa papierowa, bieżniki stołowe pa-
pierowe, bilety, biuletyny informacyjne, biurowe maszyny 
do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], bony warto-
ściowe, broszury, chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, chorągiewki papierowe, chromoli-
tografie, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papie-
rowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyr-
kle kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, 

czcionki ze stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, do-
zowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], drukowane ar-
kusze muzyczne, drukowane rozkłady, ekierki do rysowania, 
etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety 
z papieru lub kartonu, figurki [statuetki] z papieru mache, fil-
try do kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw 
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzy-
wa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety, 
druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], 
fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice do użyt-
ku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia], 
gazety, girlandy papierowe, glina do modelowania, globusy, 
grafity do ołówków, gumki do ścierania, hektografy, igły, ryl-
ce stalowe do akwafort, indeksy, skorowidze, kalendarze, kal-
ka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze (wpuszczane w pul-
pit), kamienie litograficzne, kartki muzyczne z życzeniami, 
kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [artyku-
ły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania, inne niż 
do gier, karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papete-
rię [artykuły biurowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, 
ramy zecerskie [drukarstwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, 
klamerki, klipsy do papieru, klawisze do maszyn do pisania, 
klej rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, komiksy, ko-
perty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub 
kartonu, korektory w płynie [artykuły biurowe], korektory 
w taśmie [artykuły biurowe], kreda do litografii, kreda do pi-
sania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda w sprayu, 
krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak do pieczętowania, linijki 
[reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litograficz-
ne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety archi-
tektoniczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczęto-
wania do użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia 
ołówków, elektryczne lub nie, maszyny do pisania, materiały 
do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały 
do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, materiały 
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe 
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, mate-
riały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wy-
jątkiem aparatów), matryce, matryce do druku ręcznego, 
maty papierowe, miseczki na farby wodne dla artystów, mo-
delina polimerowa, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
narzędzia do słojowania i marmurkowania, nawilżacze [arty-
kuły biurowe], nawilżacze do powierzchni klejących [artykuły 
biurowe], niszczarki do papieru do użytku biurowego, notat-
niki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], numerato-
ry, obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy 
[malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki 
do piór, ochrona gumowa na palce [artykuły biurowe], odci-
skarki do kart kredytowych, nieelektryczne, okładki na ksią-
żeczki czekowe, okładki na paszporty, okładki, obwoluty [ar-
tykuły papiernicze], oleodruki, ołówki, ołówki na grafit 
[ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski na rękę 
do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papiero-
we na cygara, opłatki do pieczętowania, osłony z papieru 
na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kre-
ślarskie], papier, papier do elektrokardiografów, papier 
do maszyn rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier 
do radiogramów, papier do zawijania, papier filtracyjny [bi-
buła], papier higieniczny, papier mache, papier nutowy, pa-
pier parafinowany, papier pergaminowy, papier przebitkowy, 
papier ryżowy, papier srebrny, papier świecący, papier w ar-
kuszach [artykuły piśmienne], papier xuan do chińskiego ma-
larstwa i kaligrafii, papier z miazgi drzewnej, papierowe na-
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krycia [obrusy] stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, 
pasta do modelowania, pasta skrobiowa [klej] do celów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, pastele [kredki], per-
foratory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle 
do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy 
[artykuły biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do ry-
sowania [grafiony], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna 
malarskie, płótno introligatorskie, płótno nasączone tuszem 
do powielaczy, płótno nasączone tuszem do urządzeń sto-
sowanych w reprodukcji dokumentów, płytki adresowe 
do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, podkładki 
na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy, 
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, 
podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufie do piwa, 
poduszki do stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemni-
ki na śmietanę papierowe, portrety, powielacze, prospekty, 
próbki biologiczne do mikroskopów [materiał dydaktyczny], 
przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały pi-
śmienne], przybory do wycierania tablic do pisania, przybory 
szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru, przykład-
nice kreślarskie, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowa-
nia, publikacje drukowane, pudełka na pióra, pudełka z far-
bami [artykuły szkolne], pudełka z papieru lub kartonu, pudła 
na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, 
księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki 
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, rolki do taśm bar-
wiących, ryciny [grawerowanie], rylce do kopiowania rysun-
ków, rysiki, rysunki, segregatory na luźne kartki, serwetki sto-
łowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, 
skoroszyty na dokumenty, skrobaki wymazujące biurowe, 
spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki, sta-
lówki ze złota, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pieczę-
towania, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły 
piśmienne], szablony do wymazywania, sznurek introligator-
ski, sztalugi malarskie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki 
do składu typograficznego, szyldy z papieru lub z kartonu, 
śliniaki papierowe, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace do sortowania i li-
czenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [materiały pi-
śmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pi-
sania, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty 
papierowe do zapisu programów komputerowych, taśmy 
nasączone tuszem do drukarek komputerowych, taśmy 
przylepne do celów papierniczych lub do użytku domowe-
go, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły 
papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania 
[zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny 
introligatorskie, torby papierowe, torebki do gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, torebki do pakowania [koperty, 
woreczki] z papieru lub tworzy w sztucznych, torebki z two-
rzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, transpa-
renty z papieru, tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztucz-
ne do modelowania, uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, 
pieczęci, ulotki, urządzenia do laminowania dokumentów 
do użytku biurowego, urządzenia do oprawiania fotografii, 
urządzenia do zaklejania kopert do biura, urządzenia i ma-
szyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządzenia i ma-
szyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania, 
usuwalne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arkusze pa-
pieru lub plastiku do pakowania żywności, wałki do malowa-
nia ścian, wałki do maszyn do pisania, washi [papier japoń-
ski], wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki 
papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atra-
mentowe, worki na śmieci wykonane z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, wosk do modelowania nie do celów sto-
matologicznych, wskaźniki do pokazywania szczegółów 

na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe, wycinki histo-
logiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wypeł-
nienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wy-
mazywania, wzorce pisma do kopiowania, wzornice 
perforowane do krosien żakardowych, wzory do haftowania, 
wzory do kalkowania, zaczepy do kart indeksowych, zakładki 
do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zapisy nutowe, za-
wiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, 
przenośne [artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety 
kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocz-
towe, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, 28 ar-
tykuły gimnastyczne, automaty do gier wideo, balony, ban-
dy stołów bilardowych, bańki mydlane [zabawki], baseny 
kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe [artykuły 
sportowe], bobsleje, bodyboard, broń zabawkowa, butelki 
do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyż-
wami, choinki z materiałów syntetycznych, czujniki brania 
[sprzęt wędkarski], deski do paddleboardingu, deski do pły-
wania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, 
domki dla lalek, drony (zabawki), dyski latające, dyski sporto-
we, dzwonki na choinkę, dżojstiki do gier wideo, ekrany ma-
skujące [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 towarzyskie, gry z obręczami, grze-
chotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, han-
tle, hulajnogi [zabawki], huśtawki, igły do pompek do pom-
powania 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 zaba-
wy [konstrukcyjne], 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 bi-
lardowe, 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 sprawno-
ściowych, 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 ski-
boardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochra-
niacze na łokcie [artykuły sportowe], ozdoby choinkowe 
[z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pałeczki 
mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, 
pasy do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły 
sportowe], pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki 
do gier i zabaw, plansze do gry w warcaby, pluszowe zabawki 
z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, pneuma-
tyczne pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, pompki 
specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, 
proce [artykuły sportowe], przybory do łucznictwa, przyrzą-
dy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], 
przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy sto-
sowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne, rękawice ba-
seballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy [akce-
soria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, 
rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych 
rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [za-
bawki], rzut podkową [gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, 
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strzałki [gra], samochody do zabawy, sanki [artykuły sporto-
we], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, smy-
cze do desek surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt 
do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery trenin-
gowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilar-
dowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetona-
mi, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego, 
strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukier-
ków, suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, 
szpule do latawców, sztuczne przynęty wędkarskie, śmiesz-
ne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki na przyję-
cia], śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektro-
niczne, 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], tra-
pezy [uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], 
tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek, 
uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż 
wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek 
magicznych, urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, 
urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia 
pływackie do pływania, urządzenia zaciskowe [sprzęt 
do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołów-
stwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki, wiązania 
do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla 
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, 
wrotki, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zabawki, zabawki 
dla zwierząt domowych, zabawki wypchane, zapachowe 
przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryj-
nych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [za-
bawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żyłki wędkar-
skie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów 
w pomniejszonej skali, 35 administrowanie programami lo-
jalności konsumenta, administrowanie programami dla osób 
często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji 
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, au-
dyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania 
dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicz-
nej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpo-
średnia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, deko-
racja wy/staw sklepowych, 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, do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji doty-
czących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne 
prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kol-
portaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie 
danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, maszynopi-
sanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm 
na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opraco-
wywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron 
internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach pro-

mocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub 
reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie do-
kumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, pro-
dukcja programów typu telezakupy, produkcja programów 
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów rekla-
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowa-
dzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podat-
kowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja ko-
munikatów pisemnych i danych, reklama, reklama kore-
spondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama ze-
wnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja 
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indek-
sów informacji do celów handlowych lub reklamowych, spo-
rządzanie wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, ste-
nografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, 
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usłu-
gi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi 
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi 
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji 
sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizneso-
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych in-
westorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, 
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porów-
nywania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsię-
biorstw wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic 
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automa-
tycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wy-
pożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, za-
rządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospo-
darczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
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(210) 475034 (220) 2017 08 04
(731) BEST SPÓŁKA AKCYJNA , Gdynia
(540) SPRINTSPŁATA Z PREMIĄ

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.08, 02.01.30
(510), (511) 36 zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie 
depozytów przedmiotów wartościowych, usługi ubezpie-
czeniowe, usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakre-
sie wycen, wydawanie kart przedpłaconych i bonów, win-
dykacja, skomputeryzowana windykacja wymagalnych 
należności, windykacja należności i odzyskiwanie długów, 
windykacja należności i odzysk długu, pożyczanie pod za-
staw, emisja bonów wartościowych w związku z progra-
mami motywacyjnymi, emisja bonów wartościowych w ra-
mach programu członkowskiego dla klientów, emisja bonów 
wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, emisja 
bonów wartościowych w postaci bonów upominkowych, 
emisja bonów wartościowych, emisja kart przedpłaconych, 
emisja kart przedpłaconych do użytku jako elektroniczne 
bilety podróżne, emisja talonów, kuponów i bonów warto-
ściowych, udzielanie informacji związanych z emisją bonów 
wartościowych, usługi finansowe związane z dostarczaniem 
bonów na zakup towarów, wydawanie bonów używanych 
jako pieniądze, wydawanie bonów wartościowych w związ-
ku z programami lojalnościowymi, badanie wypłacalności 
finansowej, detaliczne usługi finansowe, dokonywanie trans-
akcji finansowych, agencje kredytowe, doradztwo dotyczące 
pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane 
z pożyczkami, doradztwo finansowe związane z usługami 
kredytowymi, doradztwo w zakresie kart kredytowych, elek-
troniczne usługi windykacji należności, agencje ściągania na-
leżności, agencje ściągania wierzytelności, agencje windyka-
cji należności, firmy windykacyjne, konsultacje dla klientów 
w zakresie organizacji spłat długów, odzyskiwanie zaległych 
długów, organizacja ściągania długów, organizowanie sprze-
daży pożyczek, pobieranie należności ze sprzedaży na kre-
dyt, pobieranie płatności za towary i usługi, restrukturyzacja 
długów, ściąganie długów, elektroniczne transakcje za po-
mocą kart kredytowych, elektroniczne transakcje pieniężne, 
elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednic-
twem telekomunikacji, obsługa płatności, pobieranie płatno-
ści, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, doradztwo 
finansowe.

(210) 475035 (220) 2017 08 04
(731) BUDZIŃSKI TOMASZ ZAKŁAD hANDLOWO- 

-USŁUGOWY TOMBUD, Krotoszyn
(540) TOMBUD

(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 7 tokarki, szlifierki, wiertarki, frezarki, gładziarki, 
okrawarki, walcarki, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, 
maszyny do glazurowania, maszyny do grawerowania, ma-
szyny do gwintowania, maszyny do obróbki drewna, maszy-
ny do obróbki kamienia, maszyny do obróbki rud, maszyny 
do obróbki szkła, maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrze-
nia ostrzy, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do re-
gulowania i nastawiania, maszyny do tłoczenia - wszystkie 
ww. o napędzie innym niż ręczny, 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych 
i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym 
usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjo-
narnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wy-
syłkowej artykułów takich jak: narzędzia skrawające, wier-
tła, kroiki do otworów, pogłębiacze, rozwiertaki, narzędzia 
do skrawania gwintów, frezy do gwintów, dłuta, gwintowniki, 
koronki wiertnicze, okrawacze (gratowniki), narzędzia frezu-
jące, frezy, pogłębiacze, rozwiertaki, narzynki, frezy nasadza-
ne, brzeszczoty, piły tarczowe i taśmowe, przeciągacze, noże 
tokarskie, narzędzia do radełkowania, głowice narzędziowe 
z płytkami wymiennymi do: frezowania, wiercenia, toczenia, 
dłutowania, gwintowania, oprawki narzędziowe wiertarskie, 
uchwyty narzędziowe, oprawki do gwintowników, imadła, 
narzędzia mocujące, płyty próżniowe, magnetyczne na-
rzędzia mocujące, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegaro-
we, zewnętrzne i wewnętrzne macki pomiarowe, statywy 
pomiarowe, płytki wzorcowe, sprawdziany pierścieniowe 
i trzpieniowe, sprawdziany precyzyjne, lupy, mikroskopy, ką-
towniki, przymiary składane, miary, taśmy miernicze, lasero-
wa technika pomiarowa, poziomice, przymiary, urządzenia 
do pomiaru dokładności ruchu obrotowego i wałków, płytki 
pomiarowe i kontrolne, urządzenia do pomiaru wysokości 
i trasowania, urządzenia do pomiaru chropowatości, stopery, 
urządzenia pomiarowe i kontrolne, imadła, ściski, szczypce, 
nożyce do kabli, narzędzia do ściągania izolacji i zaciskania 
końcówek kablowych, narzędzia do fotowoltaiki, próbni-
ki napięcia i ciągłości obwodu, nożyce do prętów, klucze 
do śrub, grzechotki, nasadki, hakowe, imbusy, trzpienio-
we, uchwyty z grzechotką do kluczy nasadowych, narzę-
dzia nieiskrzące, narzędzia ręczne, zestawy narzędzi, klucze 
płaskie, klucze płasko-oczkowe, klucze oczkowe, zestawy 
i komplety kluczy nasadowych, wózki warsztatowe, warsz-
taty na kołach, warsztaty składane, skrzynki narzędziowe, 
klucze dynamometryczne, wkrętaki i zestawy wkrętaków, 
groty, pincety, pilniki, piły do metalu, młotki, dłuta, wybija-
ki, punktaki, ściągacze do łożysk, narzędzia dla motoryzacji, 
szczotki druciane, nożyce i perforatory do blach, urządzenia 
do czyszczenia, sprawdzania, obcinania i gięcia rur, giętarki, 
narzędzia do obróbki drewna, narzędzia murarskie, noże, 
scyzoryki, noże do szkła, skrzynki i walizki narzędziowe, arty-
kuły ścierne, tarcze szlifierskie, tarcze do cięcia i szlifowania, 
tarcze diamentowe, ściernice diamentowe, trzpienie szlifier-
skie i pilniki, materiały szlifierskie na podkładach, włókniny 
szlifierskie, obciągacze do ściernic, pasty do szlifowania i po-
lerowania, bębny do kabli, rozdzielacze elektryczne, lampy 
ręczne i budowlane, narzędzia malarskie, miotły, narzędzia 
do lutowania i spawania, nitokołki, nitonakrętki, złącza pneu-
matyczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia elektryczne, 
stacje uzdatniania powietrza, osuszacze, kompresory, instala-
cje pneumatyczne, nitownice, pistolety do wydmuchiwania, 
systemy chłodzenia, artykuły BhP, systemy chłodzenia, elek-
tronarzędzia, wiertarki, wkrętarki, zakrętarki udarowe, młoty 
kujące, młoty wyburzeniowe, piły tarczowe, pilarki łańcucho-
we, klucze udarowe, zagęszczarki, agregaty prądotwórcze, 
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spawarki, przecinarki do metalu, gilotyny, siłowniki hydrau-
liczne, wciągniki łańcuchowe i linowe, giętarki do rur, wypa-
larki plazmowe, odzież robocza, odzież myśliwska, wiertnice, 
tokarki, frezarki, wiertarki stołowe, szlifierki, kosiarki, glebow-
gryzarki, pilarki, prasy hydrauliczne, zawiesia, elementy złącz-
ne, stoły spawalnicze, pojemniki, kleje, spoiwa, uszczelniacze, 
oleje, chłodziwa, myjki ciśnieniowe, odkurzacze, separatory, 
37 usługi serwisu, naprawy, konserwacji, regeneracji, mo-
dernizacji maszyn i urządzeń takich jak elektronarzędzia, 
narzędzia pneumatyczne, narzędzia skrawające, piły tarczo-
we, narzędzia i sprzęt rolniczy, narzędzia i sprzęt budowlany, 
ostrzenie narzędzi, ostrzenie pił tarczowych, kalibracja kluczy 
dynamometrycznych, znakowanie laserem, 40 usługi obrób-
ki materiałów poprzez procesy technologiczne skrawania 
i szlifowania, 42 projektowanie maszyn i urządzeń, projekto-
wanie narzędzi.

(210) 475036 (220) 2017 08 04
(731) BUDZIŃSKI TOMASZ ZAKŁAD hANDLOWO- 

-USŁUGOWY TOMBUD, Krotoszyn
(540) TOMBUD
(510), (511) 7 tokarki, szlifierki, wiertarki, frezarki, gładziarki, 
okrawarki, walcarki, maszyny do cienkiego obierania i cięcia, 
maszyny do glazurowania, maszyny do grawerowania, ma-
szyny do gwintowania, maszyny do obróbki drewna, maszy-
ny do obróbki kamienia, maszyny do obróbki rud, maszyny 
do obróbki szkła, maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrze-
nia ostrzy, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do re-
gulowania i nastawiania, maszyny do tłoczenia - wszystkie 
ww. o napędzie innym niż ręczny, 35 zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonarnych 
i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym 
usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjo-
narnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wy-
syłkowej artykułów takich jak: narzędzia skrawające, wier-
tła, kroiki do otworów, pogłębiacze, rozwiertaki, narzędzia 
do skrawania gwintów, frezy do gwintów, dłuta, gwintowniki, 
koronki wiertnicze, okrawacze (gratowniki), narzędzia frezu-
jące, frezy, pogłębiacze, rozwiertaki, narzynki, frezy nasadza-
ne, brzeszczoty, piły tarczowe i taśmowe, przeciągacze, noże 
tokarskie, narzędzia do radełkowania, głowice narzędziowe 
z płytkami wymiennymi do: frezowania, wiercenia, toczenia, 
dłutowania, gwintowania, oprawki narzędziowe wiertarskie, 
uchwyty narzędziowe, oprawki do gwintowników, imadła, 
narzędzia mocujące, płyty próżniowe, magnetyczne na-
rzędzia mocujące, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegaro-
we, zewnętrzne i wewnętrzne macki pomiarowe, statywy 
pomiarowe, płytki wzorcowe, sprawdziany pierścieniowe 
i trzpieniowe, sprawdziany precyzyjne, lupy, mikroskopy, ką-
towniki, przymiary składane, miary, taśmy miernicze, lasero-
wa technika pomiarowa, poziomice, przymiary, urządzenia 
do pomiaru dokładności ruchu obrotowego i wałków, płytki 
pomiarowe i kontrolne, urządzenia do pomiaru wysokości 
i trasowania, urządzenia do pomiaru chropowatości, stopery, 
urządzenia pomiarowe i kontrolne, imadła, ściski, szczypce, 
nożyce do kabli, narzędzia do ściągania izolacji i zaciskania 
końcówek kablowych, narzędzia do fotowoltaiki, próbni-
ki napięcia i ciągłości obwodu, nożyce do prętów, klucze 
do śrub, grzechotki, nasadki, hakowe, imbusy, trzpienio-
we, uchwyty z grzechotką do kluczy nasadowych, narzę-
dzia nieiskrzące, narzędzia ręczne, zestawy narzędzi, klucze 
płaskie, klucze płasko-oczkowe, klucze oczkowe, zestawy 
i komplety kluczy nasadowych, wózki warsztatowe, warsz-
taty na kołach, warsztaty składane, skrzynki narzędziowe, 
klucze dynamometryczne, wkrętaki i zestawy wkrętaków, 

groty, pincety, pilniki, piły do metalu, młotki, dłuta, wybija-
ki, punktaki, ściągacze do łożysk, narzędzia dla motoryzacji, 
szczotki druciane, nożyce i perforatory do blach, urządzenia 
do czyszczenia, sprawdzania, obcinania i gięcia rur, giętarki, 
narzędzia do obróbki drewna, narzędzia murarskie, noże, 
scyzoryki, noże do szkła, skrzynki i walizki narzędziowe, arty-
kuły ścierne, tarcze szlifierskie, tarcze do cięcia i szlifowania, 
tarcze diamentowe, ściernice diamentowe, trzpienie szlifier-
skie i pilniki, materiały szlifierskie na podkładach, włókniny 
szlifierskie, obciągacze do ściernic, pasty do szlifowania i po-
lerowania, bębny do kabli, rozdzielacze elektryczne, lampy 
ręczne i budowlane, narzędzia malarskie, miotły, narzędzia 
do lutowania i spawania, nitokołki, nitonakrętki, złącza pneu-
matyczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia elektryczne, 
stacje uzdatniania powietrza, osuszacze, kompresory, instala-
cje pneumatyczne, nitownice, pistolety do wydmuchiwania, 
systemy chłodzenia, artykuły BhP, systemy chłodzenia, elek-
tronarzędzia, wiertarki, wkrętarki, zakrętarki udarowe, młoty 
kujące, młoty wyburzeniowe, piły tarczowe, pilarki łańcucho-
we, klucze udarowe, zagęszczarki, agregaty prądotwórcze, 
spawarki, przecinarki do metalu, gilotyny, siłowniki hydrau-
liczne, wciągniki łańcuchowe i linowe, giętarki do rur, wypa-
larki plazmowe, odzież robocza, odzież myśliwska, wiertnice, 
tokarki, frezarki, wiertarki stołowe, szlifierki, kosiarki, glebow-
gryzarki, pilarki, prasy hydrauliczne, zawiesia, elementy złącz-
ne, stoły spawalnicze, pojemniki, kleje, spoiwa, uszczelniacze, 
oleje, chłodziwa, myjki ciśnieniowe, odkurzacze, separatory, 
37 usługi serwisu, naprawy, konserwacji, regeneracji, mo-
dernizacji maszyn i urządzeń takich jak elektronarzędzia, 
narzędzia pneumatyczne, narzędzia skrawające, piły tarczo-
we, narzędzia i sprzęt rolniczy, narzędzia i sprzęt budowlany, 
ostrzenie narzędzi, ostrzenie pił tarczowych, kalibracja kluczy 
dynamometrycznych, znakowanie laserem, 40 usługi obrób-
ki materiałów poprzez procesy technologiczne skrawania 
i szlifowania, 42 projektowanie maszyn i urządzeń, projekto-
wanie narzędzi.

(210) 475037 (220) 2017 08 04
(731) NATURALCROP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Solactiv

(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 1 azotowe (nawozy), preparaty stosowane 
w bakteriologii inne, niż do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, środki chemiczne dla rolnictwa [z wyjątkiem fun-
gicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom], preparaty do nawożenia gleby, gleba próchnicz-
na, pokrycia humusowe, preparaty z mikroelementów dla ro-
ślin, kultury organizmów inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, środki ochrony nasion, nawozy użyźnia-
jące glebę, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty 
do użyźniania gleby, 31 algi, nieprzetworzone, do spożycia 
przez ludzi lub zwierzęta, nasienie żyta, nasiona, ziarna [zbo-
że], ziarno do żywienia zwierząt, 44 usługi rozsiewania z po-
wietrza lub powierzchni ziemi nawozów i innych preparatów 
chemicznych stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwo.
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(210) 475038 (220) 2017 08 04
(731) GRZANEK ANETTA, Tuszyn
(540) SUPERMINDS ACADEMY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 41 zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych rozwijające inteligencję wieloraką, nauka matematyki 
mentalnej, japońską metodą SOROBAN, języka angielskiego, 
nauki poprzez eksperymenty oraz kompetencji społeczno-
-biznesowych, takich jak praca w zespole i zarządzanie nim.

(210) 475039 (220) 2017 08 04
(731) ZAŁĘCZNY ARTUR KARTIKA, Lubin
(540) dobryspaw.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.13, 01.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym 
w ramach wyspecjalizowanego sklepu internetowego, pro-
wadzonej w związku z następującymi towarami: materiały 
spawalnicze i lutownicze, spawarki i lutownice, elektrody 
otulone, druty lite, pręty TIG, reduktory jako osprzęt gazowy, 
odzież ochronna, rękawice ochronne, odzież ochronna gło-
wy, twarzy i oczu, poduszki spawalnicze.

(210) 475041 (220) 2017 08 04
(731) MARKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA SBS, Jatne
(540) MARKON
(510), (511) 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich, umoż-
liwiające nabywcy wygodnie oglądać i kupować towary 
w hurtowni i sklepach z artykułami branży: sanitarnej, hy-
draulicznej, ogrzewania, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej 
i instalacyjnej.

(210) 475053 (220) 2017 08 07
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) KEDREX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 475073 (220) 2017 08 07
(731) DRÓBEK RAfAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

-USŁUGOWO-hANDLOWE STERPOL, Głogów 
Małopolski

(540) STERPOL
(510), (511) 37 instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, insta-
lacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja urządzeń elek-
trycznych, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, 
konserwacja urządzeń automatycznych, serwis urządzeń 
elektronicznych, montaż urządzeń centralnego ogrzewa-
nia, instalacja urządzeń do chłodzenia, naprawa urządzeń 
do wentylacji, naprawa urządzeń do klimatyzacji, naprawa 
i konserwacja urządzeń grzewczych, instalowanie oraz na-
prawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń do ogrzewania 

i chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, 
naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa 
i konserwacja urządzeń do klimatyzacji.

(210) 475076 (220) 2017 08 07
(731) CMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Szopeneria
(510), (511) 12 bosaki, drzewce do statków, dulki [do wio-
seł], iluminatory [bulaje], jachty, kanu, knagi, zaciski żeglar-
skie, łodzie, odbijacze do statków, pojazdy do poruszania się 
po wodzie, stery, szalupy, śruby napędowe do łodzi, tapicer-
ka do pojazdów, wiosła, wiosła do canoe, wózki transporto-
we, żurawiki łodziowe.

(210) 475077 (220) 2017 08 07
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Dolce fiore

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.10, 05.05.23, 26.04.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.

(210) 475119 (220) 2017 08 07
(731) CIERPIKOWSKI MARIUSZ, Sochaczew
(540) VOYAGER MUSIC

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 materialne nośniki dźwięku i obrazu, w tym 
w szczególności kasety magnetofonowe, płyty kompaktowe, 
płyty DVD, płyty CD-ROM, mini disc, kasety wideo, 16 książki, 
plakaty, zdjęcia, kalendarze, czasopisma, 25 odzież, w tym: 
koszulki (T-shirty), bluzy, nakrycia głowy, 41 produkcja nagrań 
dźwiękowych, koncertów i widowisk estradowych, organiza-
cja koncertów i pokazów, usługi orkiestr i artystów estrado-
wych wykonujących utwory muzyczne i słowno-muzyczne.

(210) 475124 (220) 2017 08 08
(731) GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 

CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) GPEC PELPLIN

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 wykonawstwo, konserwacja i remonty insta-
lacji grzewczych i wodociągowych, węzłów cieplnych oraz 
rurociągów przesyłowych (węzły cieplne, przyłącza), wyko-
nawstwo instalacji elektrycznej współpracującej z urządze-
niami ciepłowniczymi (węzły, podstacje), montaż instalacji 
przemysłowych, montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
renowacja instalacji przemysłowych, montaż, konserwacja 
i remonty aparatury kontrolno-pomiarowej, naprawy ciepło-
mierzy, budownictwo (budownictwo mieszkaniowe i robo-
ty publiczne), naprawy budynków, nadzór budowlany i insta-
lacyjny, instalowanie i konserwacja wszelkiego typu sprzętu 
elektrycznego i elektromechanicznego do celów przemysło-
wych lub zbiorowych, instalowanie i konserwacja sieci tele-
komunikacyjnych i informatycznych, instalowanie i konser-
wacja wyposażenia i systemów do transportu i dystrybucji 
energii, instalowanie i konserwacja automatyki, instalowanie 
i konserwacja systemów i infrastruktury transportowej (ko-
lejowej, miejskiej, drogowej, portowej lub lotniskowej), bu-
dowa, instalacja i konserwacja elektrowni wytwarzających 
energię, instalowanie i konserwacja systemów klimatyza-
cyjnych, konstrukcja, renowacja i konserwacja infrastruktury, 
zabytków, kanalizacji, konserwacja zespołu nieruchomości, 
wynajem maszyn i sprzętu budowlanego, usługi sprząta-
nia, 39 dystrybucja energii, dystrybucja energii elektrycznej, 
dostarczanie energii cieplnej, dystrybucja energii cieplnej 
za pomocą miejskiej sieci cieplnej, przesyłanie energii ciepl-
nej za pomocą miejskiej sieci cieplnej, dostarczanie energii 
elektrycznej, transmisja energii elektrycznej, dystrybucja 
energii odnawialnej, magazynowanie energii elektrycznej, 
40 wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej 
z energii fal, produkcja energii hydroelektrycznej, wytwarza-
nie energii elektrycznej z energii wiatru.

(210) 475125 (220) 2017 08 08
(731) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ELERGIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u lu-
dzi, preparaty farmaceutyczne do użytku w okulistyce, pre-
paraty farmaceutyczne do leczenia alergii.

(210) 475130 (220) 2017 08 08
(731) GRYGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wonieść
(540) ROK 2017 GRYGIER ZE ZŁOTYCh ZBÓŻ

(531) 05.07.02, 26.11.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, 
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, 
świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, 
karma dla zwierząt, słód, 44 usługi medyczne, usługi wetery-
naryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, 
doradztwo rolnicze.

(210) 475136 (220) 2017 08 08
(731) CENTRUM KROKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KRAKOWIANKA
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy oraz 
przygotowania projektów budowlanych, w tym przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzanie 
biznesowe nieruchomościami, usługi reklamowe, usługi 
w zakresie wynajmowania powierzchni reklamowej, usługi 
rachunkowo-księgowe, usługi w zakresie prowadzenia aukcji, 
usługi w zakresie sprzedaży aukcyjnej nieruchomości, usługi 
badania rynku, usługi impresaryjne, usługi menadżerskie, 
36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie 
oraz przygotowywaniu obiektów budowlanych przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi w za-
kresie pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, leasing, wy-
najmowanie lub dzierżawa nieruchomości, administrowanie 
i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie za-
rządzania i administrowania nieruchomościami, usługi ubez-
pieczeniowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, pośrednic-
two ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, doradztwo 
podatkowe, usługi finansowe, usługi pośrednictwa i doradz-
twa kredytowego, usługi wynajmowania centrów handlo-
wych oraz powierzchni w centrach handlowych, 37 usługi 
w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji 
i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegają-
cymi na budowie lub przygotowaniu projektów budowla-
nych, usługi: remontowe, naprawy, restauracji i konserwacji 
budynków, usługi doradcze dotyczące rozbudowy i konser-
wacji nieruchomości zawarte w tej klasie, usługi instalacyjne 
w tym hydrauliczne, elektryczne, wentylacyjne, sprzątanie 
budynków, instalowanie i naprawa instalacji grzewczych, 
klimatyzacyjnych i chłodniczych, wynajem maszyn budow-
lanych, doradztwo budowlane, 39 usługi w zakresie: wy-
najmowania garaży i miejsc parkingowych, wynajmowania 
powierzchni i obiektów magazynowych, wynajmowania 
powierzchni na salony samochodowe, usługi parkingowe, 
usługi administrowania miejscami parkingowymi, wypoży-
czanie samochodów, pośrednictwo transportowe, 42 usługi 
projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-
tury, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie bu-
downictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urba-
nistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, 
geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze 
dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania tech-
niczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja 
wnętrz.
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(210) 475138 (220) 2017 08 08
(731) SZELĄG DAWID, Luzino
(540) QUALITA
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenie i reflektory 
oświetleniowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, aeratory do kra-
nów [akcesoria hydrauliczne], akcesoria do pryszniców, akce-
soria do umywalek, akcesoria końcowe do zasilania w wodę, 
akcesoria łazienkowe, antyrozpryskowe dysze wylotowe 
do kranów, aparatura do filtrowania wody, aparatura do pod-
grzewania powietrza, aparatura do suszenia [odwadniania], 
aparatura do uzdatniania wody, aparatura i instalacje 
do zmiękczania wody, aparaty rozpylające do zlewów [akce-
soria hydrauliczne], armatura do kąpieli parowych, armatura 
łazienkowa do kontroli wody, armatura regulacyjna i zabez-
pieczająca do urządzeń wodnych, armatura regulacyjna 
i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regu-
lacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewo-
dów wodnych lub gazowych, armatura do pieców, armatury 
łazienkowe, armatury grzewcze, baterie do umywalek, bate-
rie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające do rur 
wodociągowych, baterie mieszające do umywalek [kurki], 
baterie prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek, bide-
ty, brodziki, brodziki prysznicowe, ciśnieniowe zbiorniki 
wody, czujniki temperatury [zawory termostatyczne] 
do grzejników centralnego ogrzewania, czyste komory [in-
stalacje sanitarne], deski do muszli klozetowych, deski sede-
sowe, deski sedesowe z automatycznym wymiennikiem 
podkładek higienicznych, dozowniki środków dezynfekują-
cych do łazienek, dozowniki środków odkażających w toale-
tach, drzwi do kabin prysznicowych z ramą metalową, drzwi 
prysznicowe, drzwi prysznicowe z ramą niemetalową, dysze 
do aparatury łazienkowej, dysze do hydromasażu, dysze 
do wanien, dysze do wanien do hydroterapii, dysze do wa-
nien z hydromasażem, dysze wodne do wanien do gorących 
kąpieli, dysze wylotowe do cyrkulacji ciepłego powietrza 
w wannach do kąpieli bąbelkowych, dysze wylotowe do wy-
twarzania biczów masujących w wannach spa, dźwignie 
do spłuczek do toalet, elastyczne rury wchodzące w skład 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, elastycz-
ne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanali-
zacyjnej wanien, elastyczne rury wchodzące w skład instala-
cji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, 
elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-
-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, elektryczne instalacje 
grzewcze, elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne 
instalacje oświetleniowe do wnętrz, elektryczne instalacje 
sanitarne, elektryczne lampy żarowe, elektryczne lampy wy-
ładowcze do celów oświetleniowych, elektryczne lampy wy-
ładowcze, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne 
oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne oświetlenie 
światłowodowe, elektryczne światła nocne, elektryczne sys-
temy oświetlenia szynowego, elektryczne urządzenia 
do oczyszczania wody do użytku domowego, elektryczne 
urządzenia do ogrzewania wody, elektryczne urządzenia 
oświetlenia dekoracyjnego, elektryczne urządzenia oświetle-
niowe do wnętrz, elektryczne urządzenia prysznicowe, ele-
menty elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy 
oświetleniowe, elementy oświetleniowej instalacji elektrycz-
nej, głowice do pryszniców, głowice prysznicowe będące 
częściami instalacji zasilających w wodę, grzejniki łazienko-
we, instalacje do celów sanitarnych, instalacje łazienkowe 
do celów sanitarnych, instalacje łazienkowe, instalacje oświe-
tleniowe, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne i łazien-
kowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, kabiny do natry-

sków, kabiny kąpielowe, kabiny prysznicowe, klapy desek 
sedesowych [części instalacji sanitarnych], krany, krany auto-
matyczne, krany bezdotykowe, krany do bidetów, krany 
do umywalek, krany do wody, krany elektrycznie regulujące 
przepływ wody, krany [kurki], kurki [akcesoria hydrauliczne], 
kurki, kurki do instalacji sanitarnych, kurki do mieszania wody 
będące elementami instalacji natryskowych, kurki do regulo-
wania przepływu wody, kurki do wody będące częściami in-
stalacji sanitarnych, kurki do wody będące częściami instala-
cji zaopatrujących w wodę, kurki mieszające do ręcznego 
regulowania temperatury wody, kurki mieszające [krany], 
kurki odcinające będące urządzeniami zabezpieczającymi 
do urządzeń wodnych, kurki odcinające do regulowania 
wody, lampiony na świece, lampki nocne [inne niż świeczki], 
lampy do celów oświetleniowych, lampy do instalacji elek-
trycznych, lampy do umieszczania nad umywalkami, lampy 
elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lampy 
elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy halogeno-
we, lampy (klosze kuliste do -), lampy na energię słoneczną, 
lampy oświetleniowe, lampy podłogowe, lampy punktowe 
do oświetlenia domowego, lampy wiszące, łazienkowe insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, łaźnie parowe, sauny i wyposaże-
nie spa, listwy świetlne, metalowe obudowy kabin pryszni-
cowych, metalowe korki do zlewów, metalowe korki 
do wanien, metalowe korki do umywalek, metalowe korki 
do pryszniców, metalowe ścianki [parawany] do wanien 
z prysznicem, metalowe rury faliste [części instalacji sanitar-
nych], metalowe węże elastyczne zwijane [części instalacji 
sanitarnych], mieszacze prysznicowe, miski i deski klozetowe 
sprzedawane w zestawie, miski klozetowe, montowane 
do ściany wylewki do zlewów, montowane do ściany wylew-
ki do umywalek, montowane do ściany wylewki do bidetów, 
montowane do ściany wylewki wannowe, muszle klozetowe, 
muszle klozetowe z natryskiem, muszle klozetowe ze zinte-
growanymi bidetowymi dyszami wodnymi, natryski, pryszni-
ce, obudowy [kabiny] do wanien, oprawki do lamp, oprawy 
do elektrycznego oświetlania wnętrz, oprawki do lamp elek-
trycznych, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, opra-
wy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, 
oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy 
oświetleniowe sufitowe, osłony do lamp, osłony do wanien, 
osłony zabezpieczające przed dziećmi na wylewki wanno-
we, osobiste wanny parowe, osprzęt do bidetów, osprzęt 
do celów sanitarnych, osprzęt do kinkietów, osprzęt do na-
trysków [części instalacji prysznicowych], osprzęt do oświe-
tlenia, osprzęt do odprowadzania wody, osprzęt do oświe-
tlenia ściennego [inny niż włączniki], osprzęt do wanien, 
osprzęt do wanien z masażem, osprzęt do wyłapywania 
i usuwania odpadów do wanien, osprzęt do wyłapywania 
i usuwania odpadów do umywalek, osprzęt do wyłapywania 
i usuwania odpadów do wyrobów sanitarnych, osprzęt 
do żarówek, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastrojowe 
LED, oświetlenie ścienne, oświetlenie sufitowe, oświetlenie 
sufitowe typu downlight, oświetlenie typu LED zewnętrzne 
[ogrody, krajobrazy], oświetlenie zewnętrzne, oświetleniowe 
oprawy, ozdobne zestawy oświetleniowe, panele kąpielowe, 
panele prysznicowe, pisuary, podgrzewacze wody, podgrze-
wacze wody do umywalek, podgrzewacze wody do wanien, 
podgrzewacze wody do wanien z natryskiem, podstawy 
lamp, pojedyncze toalety, pojedyncze toalety zamocowane 
w ścianach, pojedyncze wstawiane toalety, prysznice górne 
[deszczownice], prysznice [natryski], prysznice ręczne, prze-
lewy wannowe, przenośne bidety, przenośne lampy [oświe-
tleniowe], przenośne prysznice, rączki do prysznica, rączki 
do spłuczek [elementy instalacji sanitarnych], sanitarna ar-
matura spustowa do bidetów, sanitarna armatura spustowa 
do pryszniców, sanitarna armatura spustowa do umywalek, 
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sanitarna armatura spustowa do wanien, sanitarne wyposa-
żenie wodociągowe, sauny, ścianki do kabin prysznicowych, 
ścianki prysznicowe, ściany do przegród prysznicowych, se-
desy z czyszczącym strumieniem wody, sitka do użytku 
w brodzikach prysznicowych, spa [baseny podgrzewane], 
spłuczki do pisuarów, spłuczki ustępowe, spryskiwacze 
do baterii, sufitowe lampy wiszące, szafki łazienkowe z umy-
walkami [podłączonymi do źródła wody], szklane kabiny 
prysznicowe, taśmy LED, toalety, toalety przystosowane dla 
pacjentów, toalety przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych fizycznie, toalety wyposażone w urządzenia myjące, 
toalety z funkcją sterylizacji, ubikacje, ubikacje ze zbiorni-
kiem, uchwyty do baterii kranu, uchwyty do spłuczek, 
uchwyty ręczne do pryszniców, umywalki będące elementa-
mi instalacji zaopatrujących w wodę, umywalki do łazienek, 
umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sa-
nitarnych, umywalki do mycia włosów, umywalki [elementy 
instalacji sanitarnych], umywalki łazienkowe, umywalki ła-
zienkowe [elementy instalacji sanitarnych], umywalki łazien-
kowe na postumencie, umywalki w formie misy [części insta-
lacji sanitarnych], umywalki wbudowane w szafki, urządzenia 
do celów sanitarnych, urządzenia do kąpieli, urządzenia 
do kąpieli z masażem, urządzenia do oświetlania za pomocą 
diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do prze-
pływowego podgrzewania wody, urządzenia do redukcji ci-
śnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia do re-
dukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], urządzenia 
do regulacji wody, urządzenia do sauny, urządzenia do uzdat-
niania wody z kranu, urządzenia do wanien z hydromasa-
żem, urządzenia prysznicowe, wanny, wanny dla osób nie-
pełnosprawnych fizycznie, wanny do hydroterapii, wanny 
do kąpieli nasadowych, wanny do nasiadówek, wanny ła-
zienkowe, wanny łazienkowe (wyposażenie -), wanny prysz-
nicowe, wanny spa, wanny z bocznym wejściem dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie, wanny z dyszami powietrzny-
mi, wanny z hydromasażem, wanny z natryskiem, wanny 
z siedziskiem, wanny z systemem hydromasażu, wanny 
z urządzeniami pomagającymi wejść do nich, wanny z urzą-
dzeniami pomagającymi wyjść z nich, wanny z wirami wod-
nymi, wanny ze zmienną wysokością dla osób upośledzo-
nych fizycznie, węże prysznicowe, węże prysznicowe 
do ręcznych pryszniców, wylewki kranów, wylewki wanno-
we, wyloty wannowe, wyposażenie łazienek, wyposażenie 
natrysków, wyposażenie oświetleniowe, wyposażenie 
oświetleniowe zewnętrzne, wyroby sanitarne wykonane 
z porcelany, wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, wyroby 
sanitarne wykonane z kamienia, żarówki halogenowe, ża-
rówki i akcesoria do nich, żarówki oświetleniowe LED, zatycz-
ki do umywalek, zawory do kontroli wody do kranów, zawory 
kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], zawory 
kontrolne do wanien [akcesoria hydrauliczne], zawory [krany] 
jako części instalacji sanitarnych, zawory [kurki] jako części 
instalacji sanitarnych, zawory mieszające [krany], zawory 
mieszające [kurki], zawory mieszające [kurki] do zlewów, za-
wory mieszające [kurki] do umywalek, zawory odcinające 
do regulacji przepływu wody, zawory prysznicowe, zawory 
regulacyjne do wody [akcesoria regulacyjne], zawory regula-
cyjne do wody [akcesoria bezpieczeństwa], zawory termo-
statyczne, zbiorniki WC, zespoły sanitarne, zestawy pryszni-
cowe, zlewozmywaki, zlewozmywaki kuchenne, żyrandole.

(210) 475144 (220) 2017 08 08
(731) GAJECKA RENATA MAŁOPOLSKI SERWIS USŁUGOWY 

TRÓJKA, Wołowice

(540) Małopolski Serwis Usługowy

(531) 04.03.03, 11.07.07, 11.07.99, 19.01.04, 24.09.07, 26.11.03, 
26.11.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14

(510), (511) 37 sprzątanie domów, sprzątanie szpitali, sprzą-
tanie nieruchomości, usługi sprzątania, sprzątanie szkół, 
sprzątanie sklepów, sprzątanie fabryk, sprzątanie hoteli, 
sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie pomiesz-
czeń biurowych, sprzątanie budynków użyteczności pu-
blicznej, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie toa-
let publicznych, sprzątanie domów mieszkalnych, usługi 
sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, czyszczenie 
skór, czyszczenie dywanów, czyszczenie okien, czyszczenie 
mebli, polerowanie (czyszczenie), czyszczenie budynków, 
czyszczenie pomników, czyszczenie basenów, czyszczenie 
ubrań, czyszczenie pojazdów, czyszczenie odzieży, czyszcze-
nie urządzeń domowych, czyszczenie powierzchni handlo-
wych, czyszczenie pomieszczeń domowych, usługi czysz-
czenia biur, konserwacja mebli, konserwacja nieruchomości, 
konserwacja basenów, konserwacja budynków, konserwacja 
znaków, konserwacja okien, konserwacja podłóg, konserwa-
cja sprzętu ogrodniczego, 44 pielęgnacja trawników, pielę-
gnacja ogrodów, usługi pielęgnowania trawników, pielęgno-
wanie roślin doniczkowych.

(210) 475151 (220) 2017 08 08
(731) KOWALEWSKA-MOTLIK NINA, Warszawa
(540) SENSE WARSAW

(531) 07.01.12, 07.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kadzidła, kosmetyki, produkty perfumeryjne, 
perfumy, olejki do celów perfumeryjnych.
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(210) 475152 (220) 2017 08 08
(731) STECZEK MARCIN, Łętowe
(540) MONUMENT GROUP

(531) 07.01.24, 07.01.25, 07.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nierucho-
mości], timesharing nieruchomości, powiernictwo nieru-
chomości, wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, 
agencje nieruchomości, finansowanie nieruchomości, za-
rządzanie nieruchomością, administrowanie nieruchomo-
ściami, inwestowanie w nieruchomości, wyceny finansowe 
nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], finansowa-
nie konsorcjalne nieruchomości, organizowanie wynajmu 
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, zarządza-
nie portfelem nieruchomości, 37 budowanie nieruchomo-
ści, konserwacja nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, 
remont nieruchomości, budowa nieruchomości przemy-
słowych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa 
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości [bu-
downictwo], usługi doradcze dotyczące renowacji nierucho-
mości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości.

(210) 475155 (220) 2017 08 08
(731) PIETRUChA ROMAN MAX-MODERN,  

Głogów Małopolski
(540) NOVERRA

(531) 27.05.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w związku z wyposażeniem domu.

(210) 475167 (220) 2017 08 09
(731) TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierzyce
(540) KRWAWA fELGA
(510), (511) 1 chemiczne środki konserwujące do użytku jako 
inhibitory korozji w układach wydechowych samochodów, 
substancje chemiczne do opon w celu zahamowania wy-
dostawania się powietrza, obniżenia temperatury obręczy, 
zapobiegania rdzewienia kół i obręczy oraz konserwacji we-
wnętrznej wykładziny opon, 2 woski antykorozyjne, powłoki, 
uszczelniające podkłady gruntowe, szczeliwa w postaci farb, 
preparaty zapobiegające matowieniu, środki antykorozyjne, 
3 preparaty czyszczące do pojazdów i ich karoserii, szyb, 
wnętrz, opon, felg, preparaty konserwujące do elementów 
skórzanych pojazdów, woski samochodowe, 37 usługi my-
cia, odświeżania oraz renowacji lakieru samochodów, usługi 
czyszczenia, mycia i polerowania pojazdów.

(210) 475174 (220) 2017 08 09
(731) COffEE ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) coffee zone ROASTERY

(531) 26.04.01, 26.04.13, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, filtry do kawy 
elektryczne, urządzenia do palenia kawy, 21 dzbanki 
do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelek-
tryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne, filtry do kawy nie-
elektryczne, młynki do kawy ręczne, kubki, kubki z papieru 
lub tworzyw sztucznych, 30 aromaty kawowe, kawa, napoje 
na bazie kawy, kawa nie palona, kawa nienaturalna, napoje 
kawowe z mlekiem, substytuty kawy, herbata, napoje na ba-
zie czekolady, przyprawy, 40 palenie i przetwarzanie kawy, 
mielenie kawy.

(210) 475200 (220) 2017 08 09
(731) DIAVGO PAVEL, Wiry
(540) Transfoam
(510), (511) 1 poliuretany, kleje i żywice poliuretanowe, 
powłoki poliuretanowe (inne niż farby), kity, wypełniacze 
i pasty przeznaczone dla przemysłu, substancje, materiały 
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne 
nieprzetworzone, środki filtracyjne chemiczne i nieche-
miczne zawarte w tej klasie, sole do celów przemysłowych, 
17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, pianka 
poliuretanowa półprzetworzona, 35 usługi sprzedaży towa-
rów: budowlane materiały metalowe i niemetalowe, artykuły 
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, zarządzanie skle-
pami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, rekrutacja personelu, rekrutacja, 
selekcja i rozmieszczanie personelu tymczasowego, kontrak-
towego oraz stałego, badania psychologiczne celem rekru-
tacji oraz oceny personelu, biuro pośrednictwa pracy, dobór 
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, diagnoza 
potencjału pracowników, doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego 
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, pokazy 
towarów, handlowe wystawy oraz targi, 37 usługi izolacyj-
ne, instalacja materiałów izolacyjnych, 41 usługi szkolenia 
personelu, organizowanie i prowadzenie warsztatów, tre-
ningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyj-
nych, kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kursów, szkoleń edukacyjnych, kształcenie ustawiczne, usłu-
gi w zakresie edukacji i nauczania, opracowywanie planów 
szkoleniowych, publikowanie tekstów innych niż reklamo-
we, publikacje elektroniczne on-line, doradztwo w zakresie 
edukacji lub kształcenia, 42 usługi architektów, designerów, 
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wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy w zakresie budow-
nictwa, wyposażenia i architektury wnętrz, usługi naukowe 
i technologiczne, usługi projektowania, przemysłowe analizy 
i usługi badawcze, usługi inżynieryjne.

(210) 475212 (220) 2017 08 10
(731) KOWNACKA MARTA LAWIT KANCELARIA RADCY 

PRAWNEGO, Poznań
(540) lawit
(510), (511) 45 badania prawne, doradztwo w zakresie wła-
sności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własno-
ści intelektualnej, mediacje, prawne administrowanie licen-
cjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], usługi 
pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażowe, usługi 
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi w zakre-
sie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie 
prawami autorskimi.

(210) 475227 (220) 2017 08 10
(731) MERCK KGaA, Darmstadt, DE
(540) VABRICOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 475230 (220) 2017 08 10
(731) GÓRECKI JAROSŁAW, Sierpc
(540) CUDOWIANKA
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty 
do produkcji napojów, wody mineralne, wody źródlane, sy-
ropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki, 
wody stołowe, wody smakowe, proszek do wytwarzania 
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje serwatko-
we, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezal-
koholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperiti-
fy bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, 
wody butelkowane, lemoniady, wody mineralne gazowane 
i niegazowane, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne 
w proszku, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, 
węglowodanowe.

(210) 475231 (220) 2017 08 10
(731) GÓRECKI JAROSŁAW, Sierpc
(540) Magnezjana
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty 
do produkcji napojów, wody mineralne, wody źródlane, sy-
ropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki, 
wody stołowe, wody smakowe, proszek do wytwarzania 
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje serwatko-
we, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezal-
koholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperiti-
fy bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, soki warzywne, 
wody butelkowane, lemoniady, wody mineralne gazowane 
i niegazowane, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne 
w proszku, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, 
węglowodanowe.

(210) 475233 (220) 2017 08 10
(731) MERCK KGaA, Darmstadt, DE
(540) VABRICARD
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.

(210) 475269 (220) 2017 08 11
(731) TIP-TOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pobiedziska
(540) ECO PART

(531) 14.03.21, 26.01.03, 26.01.06, 26.02.07, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 12 resory powietrzne, sprężyny powietrz-
ne amortyzujące samochodowe, sprężyny powietrzne 
do pojazdów.

(210) 475278 (220) 2017 08 11
(731) MIKRUT ARKADIUSZ MT2A, Lublin
(540) CO LUDZIE POWIEDZĄ

(531) 02.01.01, 02.03.01, 02.03.02, 04.05.21, 26.13.25, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], reda-
gowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), publikowa-
nie tekstów, innych niż teksty reklamowe, sprawdziany edu-
kacyjne, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń 
ustnych.

(210) 475283 (220) 2017 08 11
(731) NEW MEDIA VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAM

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.22, 26.04.04, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 36 usługi w zakresie opłacania rachunków 
świadczone poprzez stronę internetową, usługi płacenia 
rachunków on-line, usługi finansowania, usługi finansowe 
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świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą tele-
fonu, udostępnianie informacji finansowych za pośrednic-
twem strony internetowej, indywidualne planowanie finan-
sowe, zarządzanie postanowieniami finansowymi, usługi 
w zakresie planowania finansowego, szacunki w celach fi-
nansowych, nagradzanie za realizację planów finansowych, 
udzielanie rabatów w uczestniczących obiektach innych 
osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek.

(210) 475402 (220) 2017 08 16
(731) CIĘŻKOWSKI ZBIGNIEW NOVMAX, Mińsk Mazowiecki
(540) Novmax

(531) 26.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, 17 tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane 
w produkcji.

(210) 475407 (220) 2017 08 16
(731) TORf CORPORATION-fABRYKA LEKÓW  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kąty Wrocławskie

(540) white ON ThE fUTURE Of TEETh WhITENING

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki 
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.

(210) 475415 (220) 2017 08 16
(731) SOBCZYK KAJA, Opole
(540) San Escobar

(531) 05.03.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi barowe, bary szybkiej obsługi (snack-
bary), usługi gastronomiczne, usługi kawiarni, usługi cu-
kierni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
dla turystów, restauracje serwujące delikatesy, restauracje 
z grillem, restauracje samoobsługowe, puby, usługi caterin-
gu zewnętrznego, przygotowywanie posiłków i napojów, 
usługi w zakresie gotowania posiłków, dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, lodziarnie, usługi mobilnych 
restauracji, usługi restauracji fast-food.

(210) 475421 (220) 2017 08 17
(731) hIDALGO WŁÓKA BENIGNO ANDRES WŁÓKAfE, Łódź
(540) WŁÓKAfE
(510), (511) 30 kanapki, nadziewany chleb, placki, przekąski 
wykonane z mąki kukurydzianej, tortille, tarty, kawa, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie herbaty z owocowymi do-
datkami smakowymi, arepas [dania kuchni wenezuelskiej], 
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiar-
ni, usługi restauracyjne, usługi barowe, usługi snack-barów, 
usługi w zakresie gotowania posiłków, serwowanie jedzenia 
i napojów, usługi kateringowe, usługi restauracji z kuchnią 
wenezuelską.



Klasa 
towarów

1

Numery zgłoszeń

WYKAZ  KLASOWY  ZNAKÓW  TOWAROWYCh 
ZGŁOSZONYCh  W  TRYBIE  KRAJOWYM 

PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

2

1 471251, 473278, 473931, 474275, 474297, 474906, 475037, 475167, 475200

2 471319, 471320, 475167

3 467754, 473468, 473555, 473556, 473557, 473558, 474061, 474074, 474077, 474079, 474084, 474148, 474282, 
474414, 474659, 474662, 474734, 474764, 474936, 474967, 475012, 475013, 475151, 475167, 475407

4 473275, 473569, 474148, 474642, 474643

5 471643, 472738, 472880, 473468, 473474, 473476, 473477, 473480, 473555, 473556, 473689, 473713, 473754, 
473931, 473936, 473974, 473987, 474061, 474074, 474077, 474079, 474084, 474148, 474204, 474282, 474293, 
474659, 474662, 474734, 474967, 474995, 475012, 475013, 475053, 475125, 475227, 475233

6 462447, 474785

7 474397, 474797, 475035, 475036

8 472372

9 462447, 463620, 467288, 472240, 472807, 473354, 473355, 473640, 473948, 473960, 474154, 474276, 474278, 
474279, 474281, 474282, 474289, 474340, 474811, 474814, 474815, 474861, 474913, 475012, 475013, 475119

10 473392, 473468, 474074, 474077, 474079, 474156, 474171, 474282

11 462447, 468141, 472372, 473275, 474154, 474378, 474913, 474922, 475138, 475174

12 470152, 472983, 474276, 474278, 474279, 474797, 475076, 475269

14 470544, 474135

16 457420, 461034, 463620, 465300, 465959, 472240, 472445, 472446, 473183, 473184, 473948, 473960, 474095, 
474276, 474278, 474279, 474281, 474282, 474383, 474811, 474814, 474815, 475029, 475119, 475402

17 466734, 471319, 471320, 475200, 475402

18 474135

19 470519, 471251, 471319, 471320, 474222, 474223, 474224, 474785

20 457687, 471115, 472372, 472661, 474785

21 472372, 475012, 475013, 475174

24 471806, 471807

25 457687, 463620, 467288, 470544, 471806, 471807, 472604, 473362, 473757, 473948, 473960, 474104, 474135, 
474874, 475119

28 457420, 465300, 470544, 473275, 473948, 473960, 474093, 474104, 474276, 474278, 474279, 474282, 474811, 
474814, 474815, 475029

29 463630, 463684, 471643, 471910, 473468, 473483, 473484, 473485, 474191, 474282, 474376, 474377, 474743, 
474745, 475130

30 463684, 467814, 471292, 471295, 471643, 472792, 472794, 473387, 473389, 473468, 473677, 473679, 473681, 
473682, 473684, 473732, 474130, 474164, 474191, 474282, 474376, 474377, 474899, 474900, 474902, 474919, 
475174, 475421

31 473762, 473763, 473766, 473767, 473769, 473931, 474282, 474754, 475037, 475130

32 464394, 473757, 474061, 474282, 474744, 474747, 474748, 474899, 474900, 474919, 474980, 474997, 475230, 
475231

33 473103, 473380, 473977, 473996, 474282, 475077
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35 457420, 457687, 463620, 463684, 464569, 465191, 465300, 465959, 468141, 471115, 471292, 471295, 471319, 
471320, 471806, 471807, 472240, 472242, 472243, 472247, 472269, 472445, 472446, 472661, 472802, 472928, 
472983, 473354, 473355, 473362, 473398, 473419, 473468, 473569, 473637, 473769, 473936, 473948, 473960, 
474074, 474077, 474079, 474093, 474095, 474104, 474152, 474154, 474222, 474223, 474224, 474228, 474276, 
474278, 474279, 474281, 474282, 474383, 474395, 474534, 474617, 474642, 474643, 474754, 474779, 474811, 
474814, 474815, 474827, 474861, 474874, 474899, 474900, 474919, 474936, 475012, 475013, 475029, 475035, 
475036, 475039, 475041, 475136, 475155, 475200

36 461034, 464569, 465300, 465959, 473354, 473355, 474190, 474228, 474404, 474534, 474782, 474811, 474814, 
474815, 474968, 474984, 475034, 475136, 475152, 475283

37 462447, 464569, 465191, 465300, 465959, 470152, 470519, 473569, 473646, 474152, 474227, 474395, 474762, 
475012, 475013, 475035, 475036, 475073, 475124, 475136, 475144, 475152, 475167, 475200

38 457420, 464569, 472240, 472242, 472243, 472247, 472269, 472807, 473096, 473948, 473960, 474152, 474228, 
474281, 474282, 474811, 474814, 474815

39 465300, 465959, 470324, 473468, 473948, 473960, 474190, 474281, 474282, 474395, 474642, 474643, 475124, 
475136

40 462447, 463620, 464391, 464400, 474191, 475012, 475013, 475035, 475036, 475124, 475174

41 457420, 461034, 462447, 463620, 464569, 465274, 465300, 465874, 465959, 470324, 472240, 472445, 472446, 
472802, 472928, 473183, 473184, 473362, 473468, 473635, 473948, 473960, 474095, 474281, 474282, 474299, 
474404, 474591, 474596, 474616, 474779, 474782, 474811, 474814, 474815, 474827, 474861, 474874, 474886, 
474904, 474983, 475012, 475013, 475024, 475038, 475119, 475200, 475278

42 457420, 457687, 462447, 463620, 470519, 472240, 472445, 472446, 472807, 473555, 473556, 473640, 474065, 
474281, 474282, 474762, 475012, 475013, 475035, 475036, 475136, 475200

43 463620, 465300, 465959, 471965, 472928, 473398, 473569, 473948, 473960, 474190, 474534, 474591, 474827, 
474868, 474899, 474900, 474919, 475415, 475421

44 465300, 465959, 473468, 474061, 474074, 474077, 474079, 474095, 474156, 474282, 474616, 474659, 474662, 
474848, 474874, 474936, 475012, 475013, 475037, 475130, 475144

45 463620, 465300, 465959, 469224, 472445, 472446, 474404, 474899, 474900, 474919, 475212
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WykaZ  alfabetycZNy  ZNakóW  toWaroWych  ZgłosZoNych 
W trybie krajoWym  po  dNiu  14  kWietNia  2016 r.

100% NAJLEPSZYCh SKŁADNIKÓW 
Moje odkrycie PROfi SAŁATKA gyros  
z mięsem wieprzowym i warzywami 473483

100% NAJLEPSZYCh SKŁADNIKÓW 
Moje odkrycie PROfi SAŁATKA hummus  
klasyczny z kaszą perłową 473484

100% NAJLEPSZYCh SKŁADNIKÓW 
Moje odkrycie PROfi SAŁATKA z ryżem 
basmati kurczakiem i ananasem 473485

1991 SZAREK  
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO 474191

A AVENIDA POZNAŃ 465300

akuell 474154

ANDORIA 474797

ANTONI hAWEŁKA 473398

AptekaGemini.pl 474074

AptekaGemini.pl 474077

Apteki Gemini 474079

arena LASER GAMES 474596

aril szlachetny kryształ 474734

Aroma help 473480

Aromahelp 473477

ASTION 474061

Bambiboo 472880

BB MULIER 457687

BIEG PIASTÓW 473948

BIEG PIASTÓW 473960

BIGG MASTER 474171

BIO dobry CYDR dobry CYDR BIO  
Z NAJLEPSZYCh ODMIAN  
EKOLOGICZNYCh JABŁEK 473380

BIOfOS PROfESSIONAL 474275

BIOSANIT 474297

BLEXX 467288

BYK 473977

car Polska 474281

CELLABIC 473557

Cerutin junior odpormisie 474995

Charytatywny Bieg Gladiatora 474299

Cheese happy fLIS START wafers happy  
fLIS START Cheese 473677

CINEMAX 465274

CINEMAX 473096

CISNA 474104

CO LUDZIE POWIEDZĄ 475278

Cocoa happy fLIS START wafers  
happy fLIS START Cocoa 473679

coffee zone ROASTERY 475174

CUDOWIANKA 475230

Cukier Relaks 467814

Deep Pharma 473468

Delicious selection BLUE ChEESE 474743

DOBRY WZÓR 472446

dobryspaw.pl 475039

Dolce fiore 475077

DOMER 474534

DRE Moje drzwi Mój styl 474785

DUST 474224

Dziarski 474152

DZIEDZICTWO WINA 472928

E E-DETEKTYWI 469224

ECO PART 475269

edu Kids 475024

ekogroszek JARET plus 474642

EKOPOLE 474754

ELECOXEL 473974

ELERGIN 475125

el-in.pl 474762

ELNINO 474617

EVERES STUDIO 474065

expo MAZURY 464569

fanex 463684

fAShION SQUARE GALERIA KRAKOWSKA 465959

femicontrol forte 473476

fIORTO PISTA 474223

fITMANIA 471643

fLORINA zasmakuj radości 472372

foliQ AMICAL 474906

fORTIVEN ACTIV GEL 472738

fun TECh Praca. Zabawa. Nauka.  
Stowarzyszenie Przedsiębiorców  
Rynku Zabawek i Artykułów Biurowych 475029

fUNDACJA IM. STEfANA BATOREGO 461034

fURIZU ventilation & air conditioning 468141

Go4fresh 474378

GOLDEN DAIRY 474745

GoodMajster.pl 471320

GO-PARTY 473275

GPEC PELPLIN 475124

groszek JARET 474643

grupa dombud rp 471319

GUfI 473767



1 2 1 2

110 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT38/2017

healthy mind 474376

hotelservice Podłogi VC 570 467754

ibcsLabel wydruk etykiet 474340

ihelp 473646

imore 472807

inBet 470519

InnLaw 474404

INNO EKO TECh TARGI TRANSGRANICZNE 473419

INTERNATIONAL BACCALAUREATE  
EDUCATION - IB WORLD CLASS EDUCATION 
IB International Baccalaureate Education 473183

INTERNATIONAL BILINGUAL ORGANISATION - 
- IBO BRITISh EDUCATION CENTRE IBO  
British Education Centre 473184

itp Instytut Terapii Psychosomatycznej 474616

Jagoda & Brylant 474983

JOGA SZTUKA ŻYCIA 474874

KARES KARMA 473766

KARES KARMA 473769

KARES MIKO 473762

KARES Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT 473763

karmisz miłością 473392

Karnosil 473474

KAROLLII 474148

KEDREX 475053

KNEITZ Premium Austrian fabrics. 471806

KNEITZ 471807

KORTOWO 474591

KRAKOWIANKA 475136

KRWAWA fELGA 475167

Kujawianka since 1926 Mleczko Kujawskie  
o smaku waniliowym w czekoladzie 472792

Kujawianka since 1926 Śliwka Kujawska  
w czekoladzie 472794

lawit 475212

M.A.I.C.A. 474397

MAD DOG 474276

MAD DOG 474278

MAD DOG 474279

madegro 474395

Magnezjana 475231

Mała Gra 457420

Małopolski Serwis Usługowy 475144

MAM 475283

MARATON RAT 474968

MARKON 475041

MAX fORCE 474997

MAXchew 475012

MAXchewka 475013

ME CAfÉ PO DRODZE 474919

ME 474899

METEOR 474222

MEXPRESS 474900

miejski teatr MINIATURA 465874

Mleczne Misie 474902

MONUMENT GROUP 475152

Mucobion 474967

NAGRODY GOSPODARCZE  
POLSKIEGO RADIA S.A. 472240

NALTEX 473987

NATURALNY DRÓB 463630

neohEAT 474922

NOTUS finanse 474228

NOVERRA 475155

Novmax 475402

Nut happy fLIS START wafers  
happy fLIS START Nuts 473684

Oh kino 463620

Organic Life 474130

ORIGINAL Tymianek i Podbiał 474293

ortoDONTICa 474156

Pekao PTE Powszechne Towarzystwo  
Emerytalne 473354

PhUONG DONG bar orientalny 471965

pianista 473103

PIERNIKI WROCŁAWSKIE 473732

PilatenOfficial 474764

podnajmistrz 474782

PORADNIK50+ 474282

PORTERS 474227

POWER www.agencjapower.pl 474827

pozdro techno. 473362

PRAŻUBR GATUNEK PRADAWNY  
NIEPASTERYZOWANY PRAPRZODEK  
GATUNKU ŻUBR 1768 RECEPTURA 
BROWARU DOJLIDY 474980

PRIMUS fUNDACJA 473635

Pro Acid Pack 473931

PRO fAMILY 465191

PROJEKT ZDROWIE 473936

PRZEŻUJ ZABAWĘ…DO KOŃCA 474164

PS Prestige Studio PAULINA STYLSKA 474848

PSILWESTER 470324

QUALITA 475138

RETINA eye SPA 474662

retina eyespa 474659

Rockhouse 474868

RODZINA ZDROWIA Detoxfit! 474204

ROK 2017 GRYGIER ZE ZŁOTYCh ZBÓŻ 475130

Rolling Wings 474779

RZT TEChNIKA GRZEWCZA 474913

San Escobar 475415

satin 474936

scandi poster LOVE SCANDI STYLE 474383
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SENSE WARSAW 475151

Sensi Science by Dr Irena Eris 474084

Sh KLUB SUPERhODOWCY 474095

ShORADO 470544

Siesta Garden 472661

SKYSELECTION samochody używane 472983

Solactiv 475037

solderol 473754

SPEED 472604

Spichlerz Polskiego Rocka Jarocin 474886

SPORT MINERAL WATER 464394

SPRINTSPŁATA Z PREMIĄ 475034

STAN NIELIMITOWANY DOM Wi-fi 472242

STAN NIELIMITOWANY MINI 472243

STAN NIELIMITOWANY 472247

STAN NIELIMITOWANY 472269

star MACZUGI TOMATO KETChUP 473389

star 473387

STERPOL 475073

Strawberry & yoghurt happy fLIS START  
wafers happy fLIS START  
Strawberry & yoghurt 473681

SUPERMINDS ACADEMY 475038

Szopeneria 475076

szybex 470152

TaoTao harmonia smaków  
Sos Sojowo-Grzybowy Soy and Mushroom  
Sauce Szója-Gombamártás 471292

TaoTao harmonia smaków Tao Tao  
harmonia smaków Sos Teriyaki Teriyaki Sauce 471295

Tarzan Boy 472802

Tattoo CREAM Aloe www.tattoocream.pl 474414

tc 471115

TEChNIKA II 464400

technika2.pl 464391

Time2Think 474190

TM LABS 473555

TM LABS 473556

TOMBUD 475035

TOMBUD 475036

TOR-RING 466734

TRAf Gry 474815

TRAf Kasyno 474811

TRAf Poker 474814

Transfoam 475200

transoil 473569

TROPICAL ALOE VERA DRINK ALOE & Green  
Tea ICE TEA ORIGINAL PURE & REfREShING  
WWW.TROPICALWORLDfOOD.COM  
ShAKE WELL-SERVE ChILLED ALOEDRINKS.pl 474744

TROPICAL ALOE VERA DRINK ALOE NATURAL  
30% ORIGINAL ALOE VERA PREMIUM QUALITY  
ALOE VERA DRINK PURE & REfREShING  
WWW.TROPICALWORLDfOOD.COM  
ShAKE WELL-SERVE ChILLED ALOEDRINKS.pl 474747

TROPICAL ALOE VERA JUICE & JAPANESE  
GREEN TEA ALOE & Green Tea ALOE VERA  
JUICE YUGO/ JUS D’ ALOE VERA & JAPON  
GREEN TEA / ThÉ VERT / TÉ VERDE Original  
ICE-TEA Lemon met Vitamine C en Calcium 474748

TRZYMAJ TEMPO 474984

TSARINNI fashion with love 474135

Tu nie boli 474904

V 462447

VABRICARD 475233

VABRICOR 475227

Vanilla happy fLIS START wafers happy fLIS  
START Vanilla 473682

vegacom intelligence in technology 473640

VOYAGER MUSIC 475119

V-TECh 473278

VULCAN 474289

w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROfi  
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW  
PRODUKT BEZGLUTENOWY  
ZUPA Krem z zielonych warzyw z jarmużem 471910

W RYTMIE SERCA 474861

white ON ThE fUTURE Of TEETh WhITENING 475407

WŁÓKAfE 475421

WYBOROWA OD MISTRZA 473996

Xelion Dom Inwestycyjny 473355

ZAGRAJMY TATO 474093

ZATOGRIN 473713

ZATOGRIX 473689

ZDROWIE W GŁOWIE! 474377

ZIELONA DONICZKA 471251

ZJAZD KREATYWNY 473637



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.

1362614 ASTINA 3, 5, 35, 41

Klasa 
towarów

WYKAZ  KLASOWY  WYZNACZONYCh  DO  DNIA  14  KWIETNIA  2016 R.   
NA  TERYTORIUM  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ   

MIĘDZYNARODOWYCh  ZNAKÓW  TOWAROWYCh

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3  1362614 

5  1362614 

35  1362614 

41  1362614



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.

677448 EMBRU (2017 06 20) 11, 12, 20, 42
805027 StapRi (2017 07 11)

CfE: 27.05.01, 29.01.12 6, 7, 16, 39
1109334 ARESA (2017 07 26)

CfE: 27.05.17 7, 8, 9, 11, 21
1153400 freeVoice (2017 06 28) 9
1204161 BIOPLAST (2013 11 29, 2013 09 05)

CfE: 05.03.14, 27.03.11, 
27.05.01

1, 5, 16, 17, 20, 42

1232800 Poseidon (2017 08 15)
CfE: 24.11.07, 27.05.07 9

1245953 INSIDE (2017 06 14)
CfE: 26.01.05, 27.05.17 38, 42

1281477 PET-ECOEASY (2015 10 27, 
2015 06 18)

16, 17, 35

1301058 GENESIS (2017 08 08) 37
1301059 GENESIS (2017 08 08) 11
1310025 TENDENZ (2017 05 05) 18, 25, 35
1316728 DONA (2017 04 25) 29, 30, 32
1362501 (2017 06 19)

CfE: 01.01.01, 03.02.13, 26.01.03 25
1362505 BIOWIN INTEGRATED SOLUTIONS 

(2017 05 10, 2016 11 10)
1, 5, 31

1362509 JWJ (2017 06 13)
CfE: 27.05.17 11

1362520 ff 1976 (2017 06 13)
CfE: 27.05.11 9

1362522 (2017 06 14)
CfE: 28.03.00 7

1362557 KING STANDARD (2017 04 05)
CfE: 24.09.03 31

1362590 CT DRIVE (2017 06 06, 2017 02 10)
CfE: 27.05.01, 29.01.12 7, 9

1362648 STELIfOOD (2017 07 04, 
2017 03 26)

5, 29, 30, 41

1362691 eco COLOR (2016 12 16)
CfE: 05.03.11, 05.07.09, 
27.05.10, 29.01.14

3

1362704 hAIR JAM (2017 04 25) 3
1362713 kapika (2017 06 07)

CfE: 03.05.01, 27.05.01, 29.01.12 25, 35
1362730 BLASTER (2017 06 09, 2016 12 20) 28
1362792 SOLARGIS (2017 04 13, 2017 02 08)

CfE: 25.03.03, 26.04.06, 29.01.14 38, 42
1362853 Bing Guang (2017 06 28)

CfE: 28.03.00 3, 7, 8
1362885 Triniti (2017 06 20, 2017 06 01) 32
1362887 OUTRACE (2017 06 28)

CfE: 27.05.01 11
1362888 (2017 06 28)

CfE: 28.03.00 3, 25, 35
1362889 OLMITA (2017 05 22, 2016 11 23) 5
1362899 SMARTMAT (2017 06 16) 17
1362961 SKYPORTS (2017 05 30, 

2017 03 24)
9, 11, 38

1363005 ATOMY ABSOLUTE (2017 
07 07, 2017 02 07)

3

1363031 CREATIVE (2017 03 13)
CfE: 03.07.03, 27.05.02, 28.03.00 21

1363138 AMIA Systems (2017 06 14, 
2016 12 15)

9, 35, 42



Wykaz  klasoWy  Wyznaczonych  po  dniu  14  kWietnia  2016 r.   
na  terytorium  rzeczypospolitej  polskiej   

międzynarodoWych  znakóW  toWaroWych

klasa 
towarów numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1204161, 1362505 

3  1362691, 1362704, 1362853, 1362888, 1363005 

5  1204161, 1362505, 1362648, 1362889 

6  805027 

7  805027, 1109334, 1362522, 1362590, 1362853 

8  1109334, 1362853 

9  1109334, 1153400, 1232800, 1362520, 1362590, 1362961, 1363138 

11  677448, 1109334, 1301059, 1362509, 1362887, 1362961 

12  677448 

16  805027, 1204161, 1281477 

17  1204161, 1281477, 1362899 

18  1310025 

20  677448, 1204161 

21  1109334, 1363031 

25  1310025, 1362501, 1362713, 1362888 

28  1362730 

29  1316728, 1362648 

30  1316728, 1362648 

31  1362505, 1362557 

32  1316728, 1362885 

35  1281477, 1310025, 1362713, 1362888, 1363138 

37  1301058 

38  1245953, 1362792, 1362961 

39  805027 

41  1362648 

42  677448, 1204161, 1245953, 1362792, 1363138



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.

464372 KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.
2017 06 13 3, 5

467132 ECOfLAM BRUCIATORI S.P.A.
2017 06 13 11

467144 ASPEN GLOBAL INCORPORATED
2017 06 27 5, 35

468135 TIffANY AND COMPANY
2017 07 18 9

468098 TIffANY AND COMPANY
2017 07 18 9

469587 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA 
AKCYJNA
2017 07 28 9, 35, 44

472060 Wolski Jarosław
2017 07 20 3, 5, 9, 16, 21, 25, 26, 

28, 32, 33, 35, 41

471098 ’’BRIMAT’’ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 08 08 19, 37

470621 PANIfEXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZALNOŚCIĄ DRUGI PANIfEX 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 08 28 30, 35, 43

469421 NCC AB
2017 08 29 35, 36, 37, 43

469227 hEINRICh VON GIMBORN GMBh
2017 08 29 5

467398 Altamir
2017 08 22 35, 36, 42

468910 fORMULA ONE LICENSING B.V.
2017 09 01 25, 35, 41
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