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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 alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

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

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
461110
(220) 2016 09 05
PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POLREGIO

(210)
(731)

(531) 03.07.19, 03.07.24, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 transport kolejowy, transport pasażerski.
462826
(220) 2016 10 17
DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) DOBRY MATERIAŁ

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.22, 27.05.24
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, plakaty, etykiety,
okładki, katalogi, książki, wydawnictwa poligraficzne, zakładki do książek, albumy, broszury, kalendarze, obrazy, 41 publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), organizowanie i prowadzenie konferencji, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych.
465348
(220) 2016 12 19
DOM4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) DOM4U
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 36 agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 37 budownictwo, 42 dekoracja wnętrz.
465792
(220) 2016 12 29
CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) e FAKTURA
(210)
(731)
(531) 27.05.01, 26.11.02, 24.15.03, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 32 piwo,
napoje serwatkowe, napoje izotoniczne, napoje owocowe,
koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych,
napoje bezalkoholowe, woda gazowana, gazowana woda
mineralna, woda gazowana (preparaty do produkcji -), woda
gazowana [woda sodowa], 34 zioła do palenia, bloczki bibułki papierosowej.
464689
(220) 2017 02 08
WYDAWNICTWO GOLD PRESTIGE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) GP GOLD PRESTIGE WYDAWNICTWO

(210)
(731)

(531)

29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.24, 26.01.01,
26.01.18
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe w tym:
cement, beton, granit, gips, granulat szklany do znakowania dróg, marmur, mozaiki dla budownictwa, niemetalowe szalunki do betonu, ogniotrwałe materiały budowlane,
niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, wykładziny
niemetalowe dla budownictwa, okrycia niemetalowe dla
budownictwa, piaskowiec dla budownictwa, sztuczny kamień, terakota, tłuczeń, tynk, wapień, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, zaczyn cementowy, zaprawy
budowlane, 35 reklama, zarządzanie działalnością handlową,
administrowanie działalnością handlową, prace biurowe
w tym, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów, badania marketingowe rynku, oferowanie w mediach produktów w zakresie
handlu detalicznego, badania i doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, informacja o działalności gospo-
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darczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw,
fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych,
rachunkowość, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie i upowszechnianie reklamowych i sponsorowane tekstów, reklamy korespondencyjne, kreowanie
wizerunku firmy, usług, towarów, wywiad gospodarczy.

5

(531)

03.01.01, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
24.05.01, 24.05.20
(510), (511) 30 kawa.
(210)
(731)
(540)

467768
(220) 2017 02 17
SUZDALEWICZ RYSZARD SUREX - FIRMA RODZINNA,
Bielsko-Biała

466269
(220) 2017 02 06
TROJANOWSKA ANNA ZDROWA STOPA-OBUWIE.CA,
Wołomin
(540) ZDROWA STOPA-OBUWIE.ca www.zdrowastopaobuwie.pl dr Orto SYSTEM

(210)
(731)

(531) 02.09.19, 24.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 25 obuwie.
(210) 466993
(220) 2017 02 01
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Time MILK & HAZELNUT hazelnut cream
filled wafer with a chocolate covering

(531)

05.07.06, 05.13.25, 08.01.11, 24.09.02, 24.09.09, 25.01.15,
27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe, ciastka, batony.
(210) 467067
(220) 2017 02 03
(731) CERIOTI HOLDING S.A., Luxemburg, LU
(540) PREMIUM BRAND 100 % PREMIUM COFFEE GOLD
KING LION SUPERIOR PREMIUM BRAND 100%
ARABICA WHOLE BEAN COFFEE

(531)

02.01.27, 01.15.05, 01.15.07, 05.01.02, 05.01.10, 06.19.19,
29.01.15
(510), (511) 13 artykuły pirotechniczne (sztuczne ognie, zimne ognie), 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów pirotechnicznych (sztucznych ogni, zimnych ogni) dla
osób trzecich.
468550
(220) 2017 03 07
SCORPIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sophia
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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468589
(220) 2017 03 08
TANI OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec
(540) TANI OPAŁ WĘGLOMAT automat do sprzedaży węgla
z dostawą do domu EKOGROSZEK WĘGIEL DO
KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM

(210)
(731)
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urządzeń elektronicznych, usługi naprawcze w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów
komputerowych, naprawa oprogramowania komputerowego, usługi aktualizacji programów komputerowych, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego.
470271
(220) 2017 04 10
MATUSZYK MARCIN DWAEM MEDIA GROUP,
Wrocław
(540) DWAEM MEDIA GROUP
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
tworzenie tekstów reklamowych, 41 administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, animacje komputerowe,
rzeczoznawstwo w zakresie praw i twórczości artystycznej
w tym audio-wizualnej i fonograficznej dubbing,fotografia,
fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów aktorskich, organizacja imprez artystyczno-rozrywkowych, organizowanie widowisk, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie
piosenek, planowanie przyjęć, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, produkcja przedstawień teatralnych, usługi pokazów filmowych, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wystawianie spektakli na żywo, usługi
w dziedzinie rozrywki, produkcja filmów, reportaży, spotów
i teledysków, rejestracja koncertów i imprez, promocje wykonawców, usługi studia nagrań, 45 administrowanie prawami
autorskimi, doradztwo w zakresie praw autorskich.
(210)
(731)

(531) 03.01.14, 29.01.15, 27.05.01, 19.01.11, 26.04.02, 26.13.25
(510), (511) 4 koks, węgiel, brykiety węglowe, 35 handel detaliczny paliwami stałymi.
(210) 469784
(220) 2017 03 31
(731) JASIECKA DOROTA MORZE UŚMIECHU, Świnoujście
(540) MORZE UŚMIECHU KURORT DLA ZĘBÓW

(210)
(731)
(540)

470287
(220) 2017 04 10
MATUSZYK MARCIN DWAEM MEDIA GROUP,
Wrocław

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 03.09.18
(510), (511) 44 usługi w zakresie leczenia zębów, chirurgii
stomatologicznej, ortodoncji, protetyki dentystycznej.
(210) 470253
(220) 2017 04 10
(731) TECHNOWORLD a.s., Lety, CZ
(540) TECHNOWORLD
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi handlu hurtowego
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 37 aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego
i telekomunikacyjnego, konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń
elektronicznych: naprawa urządzeń elektronicznych, serwis

(531) 26.04.09, 29.01.01
(510), (511) 35 impresariat w działalności artystycznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
tworzenie tekstów reklamowych, 41 administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, animacje komputerowe,
rzeczoznawstwo w zakresie praw i twórczości artystycznej
w tym audio-wizualnej i fonograficznej dubbing, fotografia,
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fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów aktorskich, organizacja imprez artystyczno-rozrywkowych, organizowanie widowisk, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie
piosenek, planowanie przyjęć, produkcja filmów, innych niż
reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, produkcja przedstawień teatralnych, usługi pokazów filmowych, usługi studia nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki, wystawianie spektakli na żywo, usługi
w dziedzinie rozrywki, produkcja filmów, reportaży, spotów
i teledysków, rejestracja koncertów i imprez, promocje wykonawców, usługi studia nagrań, 45 administrowanie prawami
autorskimi, doradztwo w zakresie praw autorskich.
470449
(220) 2017 04 13
NORBERCIAK GRZEGORZ RYSZARD KREATYWNIE,
Warszawa
(540) Młody Book
(510), (511) 35 sprzedaż książek, promocja sprzedaży.
(210)
(731)

470716
(220) 2017 04 13
RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) sPlace Park
(510), (511) 36 usługi deweloperskie, polegające na pośredniczeniu w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje budowlane oraz w zawieraniu umów sprzedaży, najmu i/lub
dzierżawy obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub wydzierżawienia, usługi
w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu do użytku obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz
obiektów użyteczności publicznej, usługi doradcze i usługi
pośrednictwa w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży,
zamiany, wynajmu i/lub dzierżawy nieruchomości, usługi
w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,
usługi doradcze w zakresie administrowania i zarządzania
nieruchomościami, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, usługi doradztwa finansowego w zakresie ustanawiania
hipotek, uzyskiwania kredytów hipotecznych i zawierania
umów kredytowych, usługi polegające na kredytowaniu
inwestycji budowlanych oraz na tworzeniu funduszów budownictwa mieszkaniowego, usługi maklerskie w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany, dzierżawy
i najmu nieruchomości, 37 usługi polegające na uzbrajaniu
terenu pod inwestycje budowlane, usługi polegające na rozbiórce i burzeniu obiektów budowlanych w celu pozyskania
gruntów pod inwestycje budowlane, usługi deweloperskie
polegające na prowadzeniu prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w odniesieniu do wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych,
biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności
publicznej przeznaczonych do sprzedaży, wynajęcia lub
wydzierżawienia, usługi w zakresie nadzoru budowlanego
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu do użytku wszelkiego rodzaju
nieruchomości, w tym: obiektów i lokali mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej, usługi ogólnobudowlane oraz usługi konstrukcyjne, montażowe, wykończeniowe, naprawcze, remontowe,
restauratorskie i konserwacyjne w dziedzinie budownictwa,
(210)
(731)

7

usługi w zakresie budowania kompleksów handlowych,
kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie budownictwa „pod
klucz”, usługi w zakresie wykonywania wszelkich instalacji
budowlanych, w tym: instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych, usługi polegające
na wykonywaniu konstrukcji i pokryć dachowych, usługi polegające na wykonywaniu robót ziemnych i nawierzchniowych, usługi informacyjne dotyczące robót budowlanych
oraz robót konstrukcyjnych, montażowych, wykończeniowych, naprawczych, remontowych, restauracyjnych, konserwacyjnych i instalacyjnych w dziedzinie budownictwa,
42 usługi architektów i biur projektowych, usługi projektowe
w dziedzinie urbanistyki i budownictwa, usługi projektowe
w dziedzinie architektury, w tym również architektury wnętrz
i architektury przestrzeni, usługi projektowe w zakresie dekoracji i wyposażenia wnętrz, usługi projektowe dotyczące
planowania kompleksów handlowych, kompleksów przemysłowych oraz osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi w zakresie technicznego doradztwa budowlanego,
usługi polegające na prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych w zakresie zagospodarowania przestrzeni, usługi
doradcze w zakresie ochrony środowiska, usługi w zakresie
prowadzenia pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów gruntu, usługi polegające na wykonywaniu badań, ekspertyz,
opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury.
(210) 470855
(220) 2017 04 24
(731) WALENTYN BARTOSZ RUFI INNOVATIONS, Okole
(540) RUFI Innovations

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 8 zespół do tapetowania jako narzędzie ręczne.
(210) 471238
(220) 2017 05 04
(731) LATOSIŃSKA NATALIA JOANNA, Mosina
(540) K KROMATIN

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa i odzież do futbolu
amerykańskiego.
(210) 471548
(220) 2017 05 15
(731) KMIEĆ KRZYSZTOF STEFFAN, Iwanowice
(540) PIZZERIA MUZYCZNA
(510), (511) 43 kawiarnie, bary szybkiej obsługi, restauracje,
pizzerie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
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471756
(220) 2017 05 16
ZARĘBA-BRODNICKI ARTUR, KACPRZAK WOJCIECH,
ZARĘBA-BRODNICKA ASTRIDA MACGRAF
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) iSTick removable
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 16 etykiety papierowe i z tworzyw sztucznych,
naklejki, dekoracje, materiały drukowane - folie, i papiery samoprzylepne, 35 działalność agencji reklamowych, 40 działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku.

Nr ZT42/2017

konstrukcji przenośnych, motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja kwater
na pobyt czasowy, rezerwacja miejsc w hotelach, restauracje
samoobsługowe, restauracje, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, stołówki, domy turystyczne, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, mityngi, usługi w zakresie zapewniania wyposażenia i urządzeń kempingowych, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń.
(210) 472391
(220) 2017 05 31
(731) Eesti Energia Aktsiaselts, Tallinn, EE
(540) 100% ZIELONA ENERGIA

471920
(220) 2017 05 22
IDEALAB SPÓLKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) W WONDERWALL STUDIO

(210)
(731)

(531)
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.04.09
(510), (511) 27 tapeta, tapeta tekstylna, tapeta izolacyjna,
tapeta z pokryciem tekstylnym, tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić ściennych wielkości pokoju.
(210) 471933
(220) 2017 05 22
(731) TOPOLEWSKI OSKAR KOS, Gdańsk
(540) KOS

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone,
mięso, ryby, drób, dziczyzna, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy, przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne,
oraz ziarna, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
32 piwo, wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy, preparaty
do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe, 34 tytoń, przybory dla palaczy, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, 43 bary
szybkiej obsługi, biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), zakwaterowanie w hotelach, pensjonatach, domy turystyczne, hotele, kafeterie, bufety, kawiarnie, wypożyczanie

27.05.01, 29.01.12, 03.11.12, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.15,
26.04.17, 24.17.05, 24.17.09
(510), (511) 4 energia elektryczna, 35 śledzenie i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych / audytu, usługi agencji importowo-eksportowych, marketing towarów i usług na rzecz
innych, sprzedaż detaliczna i hurtowa (dla osób trzecich)
urządzeń elektrycznych, paliw, łupków bitumicznych/naftowych, popiołów lotnych do ogólnego użytku produkcyjnego, ropy naftowej, sprzedaż detaliczna i hurtowa (dla osób
trzecich) przesyłu elektryczności (usługi sieci elektroenergetycznych) oraz usługi zarządzania systemami elektrycznymi,
sprzedaż energii elektrycznej i energii cieplnej, handel energią, kupno i sprzedaż energii na rynku energii elektrycznej,
usługi sprzedaży energii elektrycznej klientom oraz usługi
kupna energii elektrycznej od klientów w celu jej dalszej odsprzedaży na rynku wymiany energii elektrycznej, sprzedaż
energii elektrycznej użytkownikom końcowym, 36 konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych,
finansowanie projektów energetycznych, 37 budowa, instalowanie oraz naprawa systemów do produkcji i wykorzystywania energii odnawialnej, 39 dystrybucja energii
i paliw, przechowywanie energii i paliw, usługi informacyjne
i doradcze w związku z dystrybucją energii i paliw, transport,
40 wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych, obróbka materiałów, 42 doradztwo
w zakresie zużycia energii oraz usługi doradcze związane
z wydajnością energetyczną, doradztwo w zakresie oszczędzania energii, projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, doradztwo technologiczne
w zakresie produkcji i wykorzystywania energii, doradztwo
związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, analizy technologiczne związane
z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich.

Nr ZT42/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 472462
(220) 2017 06 01
(731) ROKICKI KRZYSZTOF EUROMAX, Szumowo
(540) CHRUPOSZKI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 produkty spożywcze z kukurydzy, w szczególności przekąski z kukurydzy, produkty spożywcze z owsa,
przekąski na bazie zbóż, przekąski z pieczywa chrupkiego,
przekąski wykonane z pszenicy, przekąski na bazie ryżu,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna związana z przekąskami
na bazie zbóż, w szczególności w stacjonarnych punktach
sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet.
472546
(220) 2017 06 05
INVEST SYSTEM-EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PERGOLA RESTAURACJA & CAFE-BISTRO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06, 25.01.25, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, lody i sorbety, mrożone jogurty, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, 43 usługi restauracyjne, kateringowe, obsługa gastronomiczna, z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
472595
(220) 2017 06 05
PIRÓG JAN, PIRÓG KRYSTIAN, PIRÓG MAGDALENA
JMP SPORTS WEAR SPÓŁKA CYWILNA, Szaflary
(540) Jmp
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, apaszki, artykuły odzieżowe
dla wędkarzy, artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa
konnego inne niż kaski jeździeckie, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, bandany, bermudy, bezrękawniki, bielizna, bielizna
funkcjonalna, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca pot,
blezery, bluzki, bluzy dresowe, bluzy sportowe, buty wędkarskie,
chustki, chusty, daszki będące nakryciami głowy, odzież dzianinowa, fartuchy, gumowe płaszcze nieprzemakalne, kamizelki,
kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki dla rybaków,
kamizelki z polaru, kombinezony, kombinezony do latania, kombinezony do nart wodnych, kombinezony do snowboardu,
kombinezony narciarskie, kombinezony piankowe, kombinezo-
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ny zimowe, kombinezony suche, komplety sportowe, kostiumy,
kurtki, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wędkarskie,
kurtki puchowe, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki rybackie, kurtki snowboardowe, odzież narciarska, odzież gimnastyczna, odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież
robocza, odzież taneczna, odzież wodoodporna, kombinezony
robocze, rękawiczki, rękawiczki zimowe, rękawiczki dla rowerzystów, rękawice narciarskie, rękawice motocyklowe, rękawice
do snowboardu, rękawice do nurkowania, skarpety sportowe,
stroje sportowe, szale, ubrania codzienne, odzież, obuwie, obuwie robocze, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, obuwie dla rybaków, buty tenisowe, buty
treningowe, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, sprzedaż detaliczna, hurtowa, za pośrednictwem Internetu, sprzedaż
wysyłkowa, sprzedaż katalogowa w zakresie: odzieży, odzieży
i obuwia sportowego, nakryć głowy.
472691
(220) 2017 06 08
CIEŚLICKI HUBERT PROJEKTY IT, Warszawa;
JÓŹWIAK ROBERT KURSY EDUKACYJNE, Warszawa
(540) Kursy Sowa
(210)
(731)

(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, fotografia, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, redagowanie tekstów (innych niż
teksty reklamowe), sprawdziany edukacyjne, tłumaczenia, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi
przekwalifikowania zawodowego, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, publikowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(551) wspólne prawo ochronne
472704
(220) 2017 06 08
POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKZ

(210)
(731)
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(531) 26.04.03, 26.05.11, 27.05.01
(510), (511) 19 materiały budowlane, 20 meble artystyczne,
wyroby z drewna, 37 nadzór konserwatorski, rekonstrukcje
i remont, 42 opracowania naukowo-badawcze, dokumentacja techniczna.
(210) 472725
(220) 2017 06 08
(731) EBIC Tools Co., Ltd., Nanjing, CN
(540) FIXTEC

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, brzeszczoty pił [części maszyn], maszyny do obróbki kamienia, podnośniki [urządzenia], maszyny do przetwórstwa metali, piły o napędzie innym niż ręczny, postrzygarki [maszyny], głowice wiertarskie
[części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, pistolety do malowania, pompy na sprężone powietrze,
elektryczne urządzenia do spawania, odkurzacze.
472740
(220) 2017 06 09
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) Vi ESPRESSO FLAVORED VODKA
(210)
(731)

Nr ZT42/2017

(210) 472784
(220) 2017 06 09
(731) TUTAJ MATEUSZ, Kielce
(540) E1GOKART HALOWY TOR KARTINGOWY

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18, 25.03.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line),
sprzedaż wysyłkowa, katalogowa, na podstawie zamówień
telefonicznych następujących towarów: motocykle, skutery,
motorowery, rowery, rowerki 3-kołowe, monocykle, części
zamienne do pojazdów, artykuły sportowe i gimnastyczne, hulajnogi, hulajnogi śnieżne, ochraniacze jako części
strojów sportowych, nakolanniki, nałokietniki, prezentacja
oferty handlowej w Internacie, reklama, reklama radiowa,
telewizyjna i prasowa, reklama na stronach internetowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży, pokazy towarów, tworzenie i zarządzanie
bazami danych oraz udostępnianie tych baz w Internecie
lub poprzez sieć telekomunikacyjną, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, sprzedaż detaliczna (w tym internetowa) prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, 39 wynajem pojazdów samochodowych,
wypożyczanie samochodów wyścigowych, wynajmowanie
miejsc parkingowych, 41 informacja o imprezach rozrywkowych i sportowych, informacja o rekreacji, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych,
usługi w zakresie nauki jazdy gokartami, pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy, organizowania wyścigów
kartingowych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, użytkowanie i wynajmowanie obiektów
sportowych, wynajem i dzierżawa sprzętu sportowego i rekreacyjnego, działalność sportowa, kultura fizyczna, nauka
gimnastyki, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych.
472934
(220) 2017 06 14
HORTORUS BARTOSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) GREENERY DIFFERENT ROOTS, COMMON GOAL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.11, 05.07.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
w tym wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane.

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.06
(510), (511) 35 dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, marketing internetowy, marketing towarów i usług na rzecz innych, promocja
sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie
towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
publikowanie materiałów reklamowych on-line, reklama
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on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, gromadzenie informacji handlowych, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji
w Internecie, prezentacja i sprzedaż roślin i towarów z branży
ogrodniczej w internecie, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam w Internecie, usługi w zakresie
porównywania cen, usługi pośrednictwa handlowego przez
sieć komputerową Internet.
472969
(220) 2017 06 14
VITABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) totalbet
(510), (511) 9 urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, mechanizmy i automaty wrzutowe, części i oprzyrządowanie do wyżej wymienionych, urządzenia do prowadzenia loterii, videoloteril i zakładów wzajemnych programy
i oprogramowanie do gier, gry komputerowe i telewizyjne,
kasety video, kasety video z grami, kalkulatory, komputery,
ich części zamienne oraz urządzenia peryferyjne, programy
komputerowe, nośniki informacji, 16 dzienniki, czasopisma,
periodyki, prospekty, książki, plakaty, kalendarze, artykuły piśmienne, losy do gier, karty ozdobne, afisze, albumy,
blankiety, formularze, broszury, notesy, naklejki, obwoluty,
podręczniki, informatory i regulaminy do gier, 28 gry elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż
na żetony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, zabawki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewizyjne,
urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych klasach,
35 usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, organizacja wystaw i targów handlowych
i/lub reklamowych, konkursów, pośrednictwo w zawieraniu
transakcji handlowych, kojarzenie kontrahentów handlowych, produkcja reklam, doradztwo w zakresie organizacji,
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie Informacji o działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu,
marketing, badanie rynku i opinii publicznej, usługi sekretarskie, reklama dla osób trzecich, w tym reklama w środkach
masowego przekazu, reklama za pomocą sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i innych materiałów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, transkrypcja przekazu, wycena działalności handlowej, sporządzanie analizy kosztów, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, w tym ekspertyzy opłacalności,
prognozy ekonomiczne, rachunkowość, prowadzenie ksiąg
na zlecenie, zarządzanie przekształceniami kapitałowo - organizacyjnymi, restrukturyzacja, prywatyzacja, reprywatyzacja, organizacja wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja eksportu i importu, usługi w zakresie prowadzenia działalności
handlowej na rzecz osób trzecich, pośrednictwo handlowe,
tworzenie baz danych i przetwarzanie danych, 38 transmisja programów radiowych i telewizyjnych, łączność poprzez
terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przekaz satelitarny, usługi telefoniczne, telefonia komórkowa, usługi telegraficzne, usługi telekomunikacyjne, obsługa
telekonferencji, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie modemów, 41 usługi w zakresie organizowania
gier losowych, organizowanie totalizatorów, prowadzenie
(210)
(731)
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zakładów pomiędzy zakładem a klientem zakładu (zakłady
wzajemne), pośrednictwo w zawieraniu zakładów, bukmacherstwo, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal kinowych, klubów
edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów, lunaparków,
organizowanie spektakli teatralno - widowiskowych, organizowanie imprez i obozów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, produkcja widowisk plenerowych, nauczanie, w tym organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, szkoleń, sympozjów, seminariów i zjazdów, nauczanie
języków obcych, organizowanie wystaw związanych z kulturą i edukacją, nauczanie korespondencyjne, działalność edytorska, publikacje multimedialne, internetowe, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi
wydawnicze, audiowizualne - produkcja filmów, nagrywanie
filmów na taśmach video, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, rezerwacja miejsc na widowiska, sale koncertowe, wynajmowanie sal do gry w kręgle, wynajmowanie sal do gry w bilard, wynajmowanie kortów tenisowych,
planowanie rozrywki, 42 usługi w zakresie projektowania
oprogramowania i systemów komputerowych, konserwacja
oprogramowania, aktualizacja, powielanie oprogramowania,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie baz danych i przetwarzanie danych, konwersja danych
przez programy komputerowe, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej.
(210) 472977
(220) 2017 06 14
(731) BIŁOS GRZEGORZ, Warszawa
(540) GENUS MEUM

(531)

27.05.01, 29.01.12, 02.01.16, 02.03.16, 05.01.03, 05.01.05,
05.01.16
(510), (511) 35 fotokopiowanie, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów, tłumaczenia, tłumaczenia ustne, usługi muzeów, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż
do celów reklamowych, nauczanie, usługi uczelni wyższych,
45 badanie przeszłości osób, poszukiwania genealogiczne.
(210) 473093
(220) 2017 06 19
(731) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., Bethesda, PL
(540) THE RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION
(510), (511) 39 transport osób i towarów, pakowanie i składowanie towarów, usługi w zakresie rejsów, usługi w zakresie
rejsów statkami wycieczkowymi, usługi biur podróży, mia-
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nowicie organizowanie i dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport osób i towarów, rejsów, rejsów statkami
wycieczkowymi, wypraw, wycieczek, wczasów i podróży,
organizowanie i prowadzenie wypraw, wycieczek, wczasów
i podróży, usługi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, usługi planowania imprez i zarządzania nimi,
mianowicie załatwianie, organizowanie, planowanie i opracowywanie wypoczynku, usługi Informacyjne i doradcze
dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług.

Nr ZT42/2017

(540) PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA CZARNE
NIEPASTERYZOWANE NIEFILTROWANE SZLACHETNY
SMAK WIELKOPOLSKI

473156
(220) 2017 06 21
STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW
WIELKOPOLSKA, Poznań
(540) PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA LAGER
NIEPASTERYZOWANE NIEFILTROWANE SZLACHETNY
SMAK WIELKOPOLSKI

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 03.04.11, 07.01.01, 05.07.02, 11.03.03,
25.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(210) 473171
(220) 2017 06 21
(731) DEŻAKOWSKA ALEKSANDRA, Gliwice
(540) HURTOWNIA-ADRENALINY.PL extremesports

(531)

27.05.01, 29.01.14, 03.04.11, 11.03.03, 07.01.01, 05.07.02,
25.01.15
(510), (511) 32 piwo.
473157
(220) 2017 06 21
STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW
WIELKOPOLSKA, Poznań
(540) PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA PSZENICZNE
NIEPASTERYZOWANE NIEFILTROWANE SZLACHETNY
SMAK WIELKOPOLSKI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.21
(510), (511) 41 instruktaż w zakresie sportów zimowych,
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć
sportowych, obozy sportowe (organizowanie -), organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, organizowanie
rozrywki, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych,
planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], usługi rozrywkowe związane ze sportem, usługi w zakresie organizacji
rozrywki, usługi w zakresie treningu fizycznego, zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, szkolenia
sportowe.
473197
(220) 2017 06 21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock
(540) DARY ORIENTU
(510), (511) 29 pasta warzywna, alginiany do celów spożywczych, humus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne,
przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski na bazie warzyw i owoców, przekąski na bazie owoców,
chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne,
kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, mleczne produkty,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pasta z ziarna
sezamowego tahiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spożywczych, zupy, żywność przygotowywana
z ryb, 30 batoniki zbożowe, biszkopty, bułki, cheeseburgery,
produkty zbożowe chipsy, chleb bezdrożdżowy, suchary,
chutney, ciasta, ciasta mączne, masa do pieczenia ciasta, gofry,
herbatniki, pieczywo imbirowe, curry, gotowe potrawy opar(210)
(731)

(531)

01.05.01, 29.01.14, 03.04.11, 07.01.01, 05.07.02, 11.03.03,
25.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

473158
(220) 2017 06 21
STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW
WIELKOPOLSKA, Poznań
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te na kluskach, imbir przyprawa, kanapki, kasza manna, kasza
owsiana, kasze spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma
do żywności, makarony spożywcze, makarony nitki, paski,
świderki, płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki,
literki, zacierki, spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy
na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy
mięsne, pasta z migdałów, naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym pielmieni, pierożki ravioli, pierogi wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda, nasiona lnu do celów
spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze na bazie owsa,
przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów, przyprawy
z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney, sos
relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze, placki, sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
przyprawy, mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sałatek,
sosy do makaronu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka tabule z kuskus, tortille, żywność na bazie mąki, 35 prowadzenie
usług w zakresie: badania rynku, badań marketingowych, badania opinii publicznej, badania rynku, pozyskiwania danych
do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna,
prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich,
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, produkcji filmów
reklamowych, projektowania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, udzielania
licencji na towary i usługi dla osób trzecich, organizowania
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni oraz sprzedaży poprzez sieci komputerowe wyselekcjonowanych z myślą
o osobach trzecich produktów, bez uwzględnienia transportu, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, jak: pasta warzywna, alginiany
do celów spożywczych, humus, krokiety, pasta z kabaczka,
pasta z oberżyny, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przeciery warzywne, przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski, przekąski na bazie owoców, chrupki
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne, kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, mleczne produkty, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego tahiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów
spożywczych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, batoniki
zbożowe, biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożowe
chipsy, chleb bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, ciasta
mączne, masa do pieczenia ciasta, gofry, herbatniki, pieczywo imbirowe, curry, gotowe potrawy oparte na kluskach,
imbir przyprawa, kanapki, kasza manna, kasza owsiana, kasze
spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma do żywności,
makarony spożywcze, makarony nitki, paski, świderki, płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacierki,
spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie mąki,
żywność na bazie mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, pasta
z migdałów, naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym
pielmieni, pierożki ravioli, pierogi wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda, nasiona lnu do celów spożywczych
dla ludzi, produkty spożywcze na bazie owsa, przyprawa pasty
z soi, przyprawa z wodorostów, przyprawy z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney, sos relish przyprawowy
na bazie owoców lub warzyw, pizze, placki, sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, mączka
z roślin strączkowych, ryż, sosy do sałatek, sosy do makaronu,
sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka tabule z kuskus, tortille,
żywność na bazie mąki.
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473198
(220) 2017 06 21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock
(540) DARY SADU
(510), (511) 29 pasta warzywna, alginiany do celów spożywczych, humus, krokiety, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny,
przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery warzywne,
przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski
na bazie warzyw i owoców, przekąski na bazie owoców, chrupki
ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne, kiełbaski
w cieście, koncentraty bulionu, mleczne produkty, sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja
konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego tahiti,
warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów spożywczych,
zupy, żywność przygotowywana z ryb, 30 batoniki zbożowe,
biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożowe chipsy,
chleb bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, ciasta mączne,
masa do pieczenia ciasta, gofry, herbatniki, pieczywo imbirowe,
curry, gotowe potrawy oparte na kluskach, imbir przyprawa, kanapki, kasza manna, kasza owsiana, kasze spożywcze, keczup,
majonezy, kluski, kurkuma do żywności, makarony spożywcze,
makarony nitki, paski, świderki, płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki,
rurki, wycinanki, literki, zacierki, spaghetti, kluski, kluseczki, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mięso
w cieście, sosy mięsne, pasta z migdałów, naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym pielmieni, pierożki ravioli, pierogi
wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda, nasiona lnu
do celów spożywczych dla ludzi, produkty spożywcze na bazie
owsa, przyprawa pasty z soi, przyprawa z wodorostów, przyprawy z ziół konserwowanych, gęsty sos i przyprawa chutney,
sos relish przyprawowy na bazie owoców lub warzyw, pizze,
placki, sosy z pomidorów, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe,
przyprawy, mączka z roślin strączkowych, ryż, sosy do sałatek,
sosy do makaronu, sajgonki, sosy mięsne, sushi, sałatka tabule
z kuskus, tortille, żywność na bazie mąki, 35 prowadzenie usług
w zakresie: badania rynku, badań marketingowych, badania opinii publicznej, badania rynku, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, prezentowania
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechniania
ogłoszeń reklamowych, produkcji filmów reklamowych, projektowania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, udzielania licencji na towary i usługi
dla osób trzecich, organizowania wystaw i pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni oraz sprzedaży poprzez sieci komputerowe
wyselekcjonowanych z myślą o osobach trzecich produktów,
bez uwzględnienia transportu, tak by umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, jak: pasta
warzywna, alginiany do celów spożywczych, humus, krokiety,
pasta z kabaczka, pasta z oberżyny, przecier jabłkowy, przecier
pomidorowy, przeciery warzywne, przeciery rybne, pulpa owocowa, mrożone owoce, przekąski, przekąski na bazie owoców,
chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, galaretki jadalne,
kiełbaski w cieście, koncentraty bulionu, mleczne produkty,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, pasta z ziarna sezamowego tahiti, warzywa gotowane, warzywa konserwowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wodorosty do celów
spożywczych, zupy, żywność przygotowywana z ryb, batoniki
zbożowe, biszkopty, bułki, cheeseburgery, produkty zbożowe
chipsy, chleb bezdrożdżowy, suchary, chutney, ciasta, ciasta
mączne, masa do pieczenia ciasta, gofry, herbatniki, pieczywo
(210)
(731)
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imbirowe, curry, gotowe potrawy oparte na kluskach, imbir
przyprawa, kanapki, kasza manna, kasza owsiana, kasze spożywcze, keczup, majonezy, kluski, kurkuma do żywności, makarony
spożywcze, makarony nitki, paski, świderki, płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, literki, zacierki, spaghetti, kluski,
kluseczki, marynaty, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie
mąki, mięso w cieście, sosy mięsne, pasta z migdałów, naleśniki, pierogi, pierogi z nadzieniem mięsnym pielmieni, pierożki
ravioli, pierogi wareniki z nadzieniem, paszteciki, pesto, musztarda, nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, produkty
spożywcze na bazie owsa, przyprawa pasty z soi, przyprawa
z wodorostów, przyprawy z ziół konserwowanych, gęsty sos
i przyprawa chutney, sos relish przyprawowy na bazie owoców
lub warzyw, pizze, placki, sosy z pomidorów, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, przyprawy, mączka z roślin strączkowych,
ryż, sosy do sałatek, sosy do makaronu, sajgonki, sosy mięsne,
sushi, sałatka tabule z kuskus, tortille, żywność na bazie mąki.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 cyfrowe nośniki danych, 10 elektryczne przyrządy do masażu, 20 meble, 28 gry, zabawki, sprzęt do gier,
39 transport, pakowanie, składowanie.

(210) 473299
(220) 2017 06 23
(731) RUTKOWSKA MILENA ZGŁOŚ PRANIE.PL, Wyszków
(540) zglospranie.pl

(531) 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi
jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane
przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały
budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowlane]. tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane
ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy
[materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir
kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały
budowlane], materiały budowlane z kamienia naturalnego,
bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały
budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na bazie
wapna, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budowlane z włókien mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe], niemetalowe
materiały budowlane do pokrywania dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, materiały budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane
z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane
z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, niemetalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe materiały budowlane do użytku przy poziomowaniu
nawierzchni, budowlane materiały betonowe umacniane
tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe
materiały budowlane do zabezpieczania budynków przed
ciągami powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne
nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane]. mieszanki asfaltowe do wypełniania ubytków na bazie
smoły [materiały budowlane], materiały budowlane (metalowe), metalowe materiały budowlane. budowlane materiały
metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalowe [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu
[materiały budowlane]. materiały metalowe na rusztowania
budowlane, metalowe materiały budowlane w postaci płyt,
metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe
narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe
[materiały budowlane], artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18, 25.03.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane
do prania, mydła, proszki do prania, kapsułki do prania, preparaty do prania, środki do czyszczenia, polerowania, odtłuszczania, usuwania plam i ścierania, 37 pranie z odbiorem od klienta,
pranie z dostarczeniem do klienta, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej, pranie odzieży pozostałej, pranie chemiczne,
pranie na sucho, pranie wodne, prasowanie bielizny, prasowanie parowe odzieży, pranie i prasowanie artykułów tekstylnych,
bielizny, dywanów, artykułów skórzanych, futer, ubrań i każdego
rodzaju artykułów odzieżowych, prasowanie parowe odzieży,
konserwacja, czyszczenie, naprawy i renowacja artykułów tekstylnych, bielizny, dywanów, artykułów skórzanych, futer, ubrań
i każdego rodzaju artykułów odzieżowych, usługi przetwarzania
i konserwacji skóry, naprawa obuwia, 40 przetwarzanie artykułów tekstylnych, bielizny, dywanów, artykułów skórzanych, futer,
ubrań i każdego rodzaju artykułów odzieżowych, hydroizolacja
artykułów tekstylnych, bielizny, dywanów, artykułów skórzanych, futer, ubrań i każdego rodzaju artykułów odzieżowych,
usługi związane z farbiarstwem, farbowanie i wybielanie artykułów tekstylnych, bielizny, dywanów, artykułów skórzanych, futer,
ubrań i każdego rodzaju artykułów odzieżowych, zabezpieczanie tkanin, futer i odzieży przed molami, poprawki artykułów
odzieżowych, krawiectwo.
473415
(220) 2017 06 27
WIND LOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WINDplay

(210)
(731)

473427
(220) 2017 06 27
MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek
(540) GRUPA MAJSTER pszczółka Pracowita w domu
i ogrodzie

(210)
(731)
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artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami budowlanymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem
radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła,
ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą
oraz obuwiem, drewnem, materiałami wyposażenia sanitarnego, pojazdami samochodowymi, 37 usługi budowlane,
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, roboty
związane z budową obiektów inżynierii lądowej, roboty budowlane specjalistyczne.
473458
(220) 2017 06 28
DEEP PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Tussi Care
(510), (511) 5 albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, dietetyczna żywność, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, żywność
homogenizowana 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, homogenizowana
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 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 leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, lecytyna
do celów medycznych, leki dla ludzi, leki pomocnicze
wspierające do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki wzmacniające, leki do celów stomatologicznych,
lekarstwa przeciw zaparciom, nalewki do celów medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie,
napoje z mleka słodowego do celów medycznych, olejki
lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
parafarmaceutyki, preparaty albuminowe do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych,
preparaty chemiczno-farmaceutyczne preparaty, enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty
na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty rozszerzające oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty witaminowe, preparaty z pienwiastkami 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 odchudzania, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych
lub medycznych, słodycze do celów leczniczych, cukier(210)
(731)
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ki do celów leczniczych, cukier do celów medycznych,
cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, słód do celów farmaceutycznych, 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 przynoszenia korzyści dla zdrowia,
suplementy diety do celów 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 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 pszczele,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane,
odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy diety, błonnik pokarmowy, syropy do użytku farmaceutycznego, enzymy do celów medycznych, enzymy do celów
farmaceutycznych, enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych, hormony,
środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki
przeciwrobacze, środki przeczyszczające, środki trawienne do celów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki nasenne, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające
odchudzanie, 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 celów medycznych, przylepne
plastry lecznicze, plastry o działaniu przeciwbólowym
i przeciwgorączkowym, rozpuszczalniki do usuwania
plastrów samoprzylepnych, 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 medycznych, balsam gurjunowy
do celów medycznych, alkohol leczniczy, borowina lecznicza, hematogen, hemoglobina, immunostymulanty.
473493
(220) 2017 06 29
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna
(540) ACTIVE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, dziczyzna, gotowe
dania z mięsa, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik]; kiełbasy, kiełbasy wędzone, konserwy mięsne, mięso kiełbasiane, mięso pokrojone w plastry, pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, pasztety, suszona wołowina w paskach, suszone mięso, surowe kiełbasy, wędliny.
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(210) 473597
(220) 2017 06 30
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KORONA KRÓLÓW
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz,
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie.
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych,
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
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działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie
i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń
w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie
hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.
(210) 473695
(220) 2017 07 04
(731) LUTOSTAŃSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) Dental White

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, stomatologia.
473699
(220) 2017 07 04
ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Sun eska Bar

(210)
(731)

(531) 01.03.02, 01.03.13, 01.03.17, 27.05.01
(510), (511) 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr
bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu,
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
o smaku kawy, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, napoje sportowe
wzbogacone proteinami, napój imbirowy, bezalkoholowe
napoje z soków, owocowe nektary bezalkoholowe, piwo,
piwo słodowe, soki, soki warzywne, sorbety (napoje), woda,
woda gazowana, woda mineralna, woda selcerska, 35 usługi w zakresie reklamy promocji, przekazywania informacji
handlowej, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych
i reklamowych, prezentowanie i informowanie o artykułach
spożywczych w Internecie, konsulting w zakresie działalności
gastronomicznej, 41 usługi w zakresie: organizowania i prowadzenia spotkań firmowych, kongresów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, seminariów, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie imprez muzycznych,
organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie imprez
rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach rekreacyj-
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nych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie balów, działalność edytorska, publikacje multimedialne, internetowe, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikowanie książek, poradników, tłumaczenia,
usługi wydawnicze, audiowizualne - produkcja filmów, nagrywanie filmów na taśmach video, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach,
karczmach, kawiarniach, restauracjach, przygotowanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa, katering, obsługa imprez
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność
i napoje, wynajmowanie sal na posiedzenia i konferencje,
udzielanie informacji i porad w zakresie usług gastronomicznych działalności restauracji, kawiarni, barów, udzielanie informacji o usługach gastronomicznych.

oferujące dania na wynos, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, serwowane żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 473709
(220) 2017 07 04
(731) PM Tobakk Norge AS, Oslo, NO
(540) Petterøe’s ORIGINAL NORSK KYALITET SIDEN 1913

(210)
(731)

(531)

03.01.08, 03.01.09, 20.01.19, 24.03.01, 24.03.02, 24.03.07,
24.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki,
tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy elektroniczne, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne oraz
ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania
w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki
na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki,
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki
dla palaczy tytoniu, zapałki.
473738
(220) 2017 07 05
SYPKA-ABDULLOH JUSTYNA, Warszawa;
ABDULLOH GHAZE, Warszawa
(540) Amrit Oriental FOOD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napój, restauracje samoobsługowe, restaurację serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje

473739
(220) 2017 07 05
SYPKA-ABDULLOH JUSTYNA, Warszawa;
ABDULLOH GHAZE, Warszawa
(540) Amrit Oriental FOOD

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napój, restauracje samoobsługowe, restaurację serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje
oferujące dania na wynos, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, serwowane żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
(551) wspólne prawo ochronne
473740
(220) 2017 07 05
SYPKA-ABDULLOH JUSTYNA, Warszawa;
ABDULLOH GHAZE, Warszawa
(540) Amrit EXPRESS
(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napój, restauracje samoobsługowe, restaurację serwujące delikatesy,
restauracje z grillem, restauracje dla turystów, restauracje
oferujące dania na wynos, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, serwowane żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności
i napojów, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, usługi klubów w zakresie dostarczania żywności
i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 473887
(220) 2017 07 10
(731) PHARMUNION BSV DEVELOPMENT LTD, Nikozja, CY
(540) MALACTA
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów medycznych, żywność dietetyczne do celów medycznych, laktaza,
enzymy mlekowe do celów farmaceutycznych, suplementy
odżywcze, enzymy do celów medycznych, suplementy diety zawierające enzymy, preparaty enzymatyczne do celów
medycznych.
473912
(220) 2017 07 10
TKACZ WALDEMAR CENTRUM AUDIOLOGICZNO-PROTETYCZNE MAYTONE, Łódź
(540) Maytone
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, 44 dopasowanie aparatów
słuchowych.
(210) 473923
(220) 2017 07 10
(731) ORTLIEB CHRISTIAN FIRMA SPOT-LIGHT, Cisek
(540) L BRITOP LIGHTING
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 11 abażury do lamp, lampy stojące, lampy elektryczne, lampy wiszące, lampy oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa, lampiony, lampy luminescencyjne, lampy laboratoryjne, latarki, reflektory do lamp, obudowy do lamp,
zawieszenia do lamp, szkła do lamp, klosze do lamp, osłony
do lamp, żarówki oświetleniowe, żarniki do lamp elektrycznych, oprawki do lamp elektrycznych, urządzenia i instalacje
oświetleniowe, 35 usługi dotyczące sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach, hurtowniach lub w sklepach internetowych następujących towarów: lampy elektryczne do zawieszania, lampy stojące, lampy oświetleniowe, lampy wiszące,
lampy bezpieczeństwa, lampiony, lampy luminescencyjne,
lampy laboratoryjne, latarki, reflektory do lamp, obudowy
do lamp, zawieszenia do lamp, szkła do lamp, klosze do lamp,
osłony do lamp, żarówki oświetleniowe, żarniki do lamp elektrycznych, oprawki do lamp elektrycznych, urządzenia i instalacje oświetleniowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach dotyczących oświetlenia i doboru źródeł światła.
473954
(220) 2017 07 11
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) KOMPOTECH

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 kompozytowe elementy statków powietrznych, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, 42 badania
produktów wprowadzanych do eksploatacji w lotnictwie.
(210) 473962
(220) 2017 07 11
(731) GOŁAWSKA KATARZYNA, Lublin
(540) CEBULARZ OD KUŹMIUKA
(510), (511) 30 bułki, chleb, placki, żywność na bazie mąki.
474058
(220) 2017 07 13
CHUDIO PRZEMYSŁAW, CHUDIO SEBASTIAN
CIASTKARNIA PASTICCERIA MIGNON
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) Ciasteczkarnia mignon
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze słodycze, lody.
(210)
(731)

474076
(220) 2017 07 13
GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Apteki Gemini

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.13.25
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, 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 kosmetycz-
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ne, 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 opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu 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 leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, 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 produktami 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, kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia,
środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie 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 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 farmaceutycznego i medycznego,
usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej 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.
474078
(220) 2017 07 13
GEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) Apteka Gemini
(210)
(731)

19

(531) 24.13.17, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, 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 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 opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm do celów leczniczych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomaganiu 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 leczniczych, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, 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 produktami 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, kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia,
środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie 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 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 farmaceutycznego i medycznego,
usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej 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.
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474122
(220) 2017 07 14
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) słodka cukierenka
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.15.11, 11.03.04
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
cukierki, słodycze, gofry, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele.
(210) 474146
(220) 2017 07 14
(731) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Warszawa
(540) SZKOŁA GRY W GOLFA www.sgwg.pl
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(531) 02.09.06, 05.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, 41 edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych,
kształcenie praktyczne, doradztwo edukacyjne i szkoleniowe, usługi z zakresu nauczania, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, konkursów, szkoleń, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, koncertów,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów z zakresu
psychologii i pedagogiki, organizowanie obozów dla dzieci
i młodzieży, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, publikacja książek, czasopism, magazynów, publikacja książek, czasopism, magazynów o tematyce psychologicznej i pedagogicznej, publikacja zdjęć, publikacje on-line
książek, periodyków, tekstów innych niż reklamowe, publikacje on-line książek i tekstów o tematyce psychologicznej
i pedagogicznej, publikacje on-line nie do pobrania, tłumaczenia, usługi wydawnicze, prowadzenie blogów, dzienników internetowych, produkcja programów telewizyjnych,
produkcja filmów innych niż reklamowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania, 44 usługi prowadzenia
poradni psychologicznych, usługi prowadzenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne, rehabilitacja fizyczna, usługi terapeutyczne w zakresie rehabilitacji społecznej dzieci, młodzieży, bezdomnych,
usługi terapeutyczne w zakresie resocjalizacji społecznej,
usługi poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.
474252
(220) 2017 07 17
LIPOWA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LIPOWA ART

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.07.15, 06.19.99
(510), (511) 41 prowadzenie szkoły gry w golfa, kształcenie
praktyczne, kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowanie zawodów sportowych, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, wypożyczanie sprzętu sportowego,
głównie do gry w golfa, udostępnianie obiektów do gry
w golfa, usługi trenerskie, organizowanie obozów wakacyjnych, organizowanie obozów sportowych, wynajmowanie
obiektów sportowych.
474147
(220) 2017 07 14
SŁAWEK AGNIESZKA CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE AURIS, Warszawa
(540) PORADNIA AURIS
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 25.01.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi w zakresie marketingu, promocji i reklamy
związanej z nieruchomościami, 36 usługi w zakresie nieruchomości, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa i najem majątku nieruchomego, pobieranie czynszów,
organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie
wynajmu mieszkań, udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi zarządzania
majątkiem i nieruchomościami, usługi wynajmu mieszkań,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, wynajem mieszkań, wynajem mieszkań
i pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań, studio i pokoi, administrowanie nieruchomo-
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ściami, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości,
usługi zarządzania nieruchomościami, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, leasing nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi
agencji nieruchomości, sporządzanie umów najmu, obrót
nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, 37 usługi budowlane,
naprawa i konserwacja budynków, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych, telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych, usługi budowlano-remontowe, budowlane
usługi pomocnicze, sprzątanie nieruchomości.
474254
(220) 2017 07 17
LIPOWA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LIPOWA ART
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi w zakresie marketingu, promocji i reklamy związanej z nieruchomościami, 36 usługi w zakresie nieruchomości,
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa i najem majątku
nieruchomego, pobieranie czynszów, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi wynajmu mieszkań, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, wynajem mieszkań, wynajem
mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości,
wynajem mieszkań, studio i pokoi, administrowanie nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, leasing nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi
agencji nieruchomości, sporządzanie umów najmu, obrót nieruchomościami, wycena nieruchomości, usługi inwestycyjne
związane z nieruchomościami, 37 usługi budowlane, naprawa
i konserwacja budynków, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, klimatyzacyjnych, telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych,
usługi budowlano - remontowe, budowlane usługi pomocnicze, sprzątanie nieruchomości.
(210)
(731)

474269
(220) 2017 07 18
BATIPONT IMMOBILIER, Société Anonyme,
Bruksela, BE
(540) BPI
(210)
(731)
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(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, administracja finansowa w zakresie nieruchomości, finansowanie
procesu budowy nieruchomości, usługi doradcze w zakresie własności nieruchomości, doradcze usługi związane
z wycenami nieruchomości, ustalanie wspólnej własności
nieruchomości, oszacowanie wartości nieruchomości,
zarządzanie nieruchomościami, pomoc w nabywaniu
nieruchomości, zarządzanie budynkami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, usługi
zarządzania nieruchomościami, zarządzanie portfelem
nieruchomości, udostępnianie informacji dotyczących
zarządzania gruntami, dostarczenie informacji w zakresie
nieruchomości, informacje dotyczące rynku nieruchomości, usługi badawcze związane z przejęciem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami w systemie timeshare,
37 usługi doradcze w zakresie budowy budynków, usługi
doradcze związane z publicznymi robotami budowlanymi, usługi doradcze w zakresie budownictwa, budownictwo, usługi budowlane i konstrukcyjne, remonty budynków, budowa nieruchomości [budownictwo], usługi
budowlane, usługi nadzoru budowlanego nad projektami
nieruchomości, kontrola budynków [w trakcie budowy
[budowa], zagospodarowanie gruntów budowlanych,
budowa budynków i innych konstrukcji, nadzór nad pracami budowlanymi, zarządzanie projektami budowlanymi w budynkach, nadzór budowlany na miejscu budowy,
zarządzanie projektem na miejscu w zakresie budowy
budynków, udostępnianie informacji dotyczących odbudowy budynków, dostarczanie informacji dotyczących
remontu budynków, dostarczanie informacji związanych z rozbiórką budynków, dostarczanie informacji dotyczących budowy budynków, dostarczanie informacji
budowlanej.
474291
(220) 2017 07 18
Etex Building Performance International S.A.S.,
Avignon, FR
(540) FIRE - TECH
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne budynki metalowe,
metalowe pokrycia dachów, fasad i ścian, w szczególności płytki, dachówki, blachy, panele, płytki i płyty,
drobne wyroby żelazne, drobne wyroby metalowe, rury
i rurki metalowe, towary z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach rudy (kruszce), 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i substytuty tych wszystkich
materiałów, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury, rurki i wężyki
elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe, budynki przenośne niemetalowe, niemetalowe pokrycia dachów,
fasad i ścian, w szczególności płytki, dachówki, arkusze,
panele, płytki i płyty, niemetalowe pokrycia i okładziny
budowlane.
(210)
(731)

(210)
(731)

474349
(220) 2017 07 19
RACHUBIŃSKA MAGDALENA, RACHUBIŃSKI
RADOSŁAW R.M RACHUBIŃSCY GALRACH
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź

22

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(531) 26.13.25
(510), (511) 14 biżuteria sztuczna.
474352
(220) 2017 07 19
RACHUBIŃSKA MAGDALENA, RACHUBIŃSKI
RADOSŁAW R.M RACHUBIŃSCY GALRACH
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) GALRACH since 1988
(210)
(731)

Nr ZT42/2017

474472
(220) 2017 07 24
F.H.U. WILMAT LECH MATECKI, ANDRZEJ WIŚNIEWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Toruń
(540) MOTOCHAIN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 narzędzia ręczne do naprawy pojazdów,
12 motocykle, skutery, motorowery, rowery, quady, pojazdy
lądowe, części i akcesoria do motocykli nie ujęte w innych
klasach, części i akcesoria do skuterów nie ujęte w innych klasach, części i akcesoria do motorowerów nie ujęte w innych
klasach, części i akcesoria do rowerów nie ujęte w innych
klasach, części i akcesoria do pojazdów lądowych nie ujęte
w innych klasach, łańcuchy do rowerów, łańcuchy do samochodów, łańcuchy do motocykli, łańcuchy napędowe
do motocykli, łańcuchy napędowe [części rowerowe], łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 25 odzież, obuwie
i nakrycia głowy przeznaczone do jazdy na motocyklach,
skuterach, motorowerach, quadach i rowerach, 37 naprawa
i serwis pojazdów, naprawa i serwis motocykli, naprawa i serwis skuterów, naprawa i serwis motorowerów, naprawa i serwis quadów, mycie pojazdów.
(210) 474521
(220) 2017 07 24
(731) VIKMAN JULIA JVB ZESPÓŁ MUZYCZNY, Gdańsk
(540) Old Gdansk
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 33 likier, wódka, koniak, wino, whisky, 43 pub, restauracja, kawiarnia, bar.
474572
(220) 2017 07 25
NEXTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NEXTM

(210)
(731)
(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria sztuczna.
474430
(220) 2017 07 21
KOWALCZYK BARTŁOMIEJ SONIX TRANSPORT,
Śnietnica
(540) SONIX
(510), (511) 39 transport samochodowy, logistyka transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi transportowe, usługi związane z magazynowaniem towarów.
(210)
(731)

(210) 474446
(220) 2017 07 21
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) Stypendia im. Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbieranie funduszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń,
organizowanie seminariów i konferencji, informacje dotyczące edukacji, doradztwo zawodowe, edukacja.
(210) 474452
(220) 2017 07 21
(731) KULCZYK FOUNDATION, Warszawa
(540) Stypendia im. dra Jana Kulczyka
(510), (511) 36 przydzielanie stypendiów naukowych, zbieranie funduszy, organizacja zbiórek, 41 organizacja szkoleń,
organizowanie seminariów i konferencji, informacje dotyczące edukacji, doradztwo zawodowe, edukacja.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlu elektronicznego, tj. usługi
wysyłkowej sprzedaży (detalicznej i hurtowej) asortymentu w zakresie sprzętu elektronicznego - za pośrednictwem
sklepu internetowego, przyjmowanie zamówień on-line
produktów w zakresie sprzętu elektronicznego - w sklepie
internetowym, udzielanie klientom (konsumentom i kontrahentom) informacji dotyczących sprzedaży handlowej
prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego, tj.
udzielanie klientom informacji na temat oferowanych produktów (sprzęt elektroniczny), udzielanie informacji na temat
złożonych w sklepie internetowym zamówień.
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(210) 474575
(220) 2017 07 25
(731) Queisser Pharma GmbH &Co.KG., Flensburg, DE
(540) NEURO Revital
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i dietetyczne do celów leczniczych, dodatki do żywności lecznicze, dodatki
do żywności dietetyczne, preparaty zawierające witaminy,
mikroelementy, substancje mineralne, włókna roślinne, kwasy tłuszczowe, aminokwasy, alkaloidy, związki polifenolowe,
saponiny, karotenoidy, flawonoidy, polisacharydy lub żelazo,
wapń i magnez, preparaty ziołowe do celów medycznych,
herbaty lecznicze, preparaty roślinne do celów medycznych, wyciągi roślinne dla celów dietetycznych, produkty
lecznicze.
474598
(220) 2017 07 26
ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) InterLink
(510), (511) 9 oprogramowanie wspierające proces sprzedaży, aplikacja sprzedażowa, elektroniczny program sprzedażowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet: komputerów, sprzętu
i oprogramowania komputerowego, sprzętu IT, komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieciowych, części i akcesoriów do komputerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, nośników danych, sprzętu telekomunikacyjnego,
audiowizualnego, fotograficznego, sprzętu elektronicznego,
urządzeń kopiujących oraz części i akcesoriów do nich, urządzeń i przyrządów: naukowych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych i do celów dydaktycznych, artykułów,
sprzętu i urządzeń biurowych, materiałów i akcesoriów piśmienniczych, artykułów papierniczych, farb i akcesoriów
malarskich, mebli, urządzeń do oświetlania, wytwarzania
pary, gotowania, pieczenia i opiekania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji oraz części i akcesoriów do wymienionych towarów, artykułów i akcesoriów łazienkowych, środków i preparatów myjących, piorących, wybielających, czyszczących,
polerujących, szorujących i ścierających oraz mydeł, preparatów higienicznych w postaci środków toaletowych, narzędzi
elektrycznych, mechanicznych i ręcznych, w tym: krajalnic,
maszynek do mięsa, mikserów, robotów kuchennych, blenderów, sokowirówek, wyciskarek, żelazek, odkurzaczy, pralek,
zmywarek i rozdrabniaczy, narzędzi ogrodniczych, maszyn
ogrodniczych oraz części i akcesoriów do nich, artykułów
gospodarstwa domowego, przyborów kuchennych, pojemników i utensyliów kuchennych, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, urządzeń kosmetycznych, przyrządów i aparatów do masażu oraz części i akcesoriów do nich,
odzieży i obuwia, odzieży i obuwia ochronnego, artykułów
ochronnych, artykułów sportowych, gier i zabawek, artykułów i zabawek dla zwierząt, papierosów elektronicznych
oraz aromatów i płynów do nich, akcesoriów do papierosów
elektronicznych, usługi handlu elektronicznego mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
informacja handlowa, usługi doradcze w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pośrednictwo
w zakresie kojarzenia kontrahentów, usługi importowo-eksportowe, usługi w zakresie promocji i reklamy, organizowanie targów i pokazów w celach handlowych i reklamowych,
usługi w zakresie badań opinii publicznej, badań rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy kosztów
i analiz rynkowych.
(210)
(731)
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474599
(220) 2017 07 26
ABC DATA MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) J InterLink

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie wspierające proces sprzedaży, aplikacja sprzedażowa, elektroniczny program sprzedażowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet: komputerów, sprzętu
i oprogramowania komputerowego, sprzętu IT, komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieciowych, części i akcesoriów do komputerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, nośników danych, sprzętu telekomunikacyjnego,
audiowizualnego, fotograficznego, sprzętu elektronicznego,
urządzeń kopiujących oraz części i akcesoriów do nich, urządzeń i przyrządów: naukowych, fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych i do celów dydaktycznych, artykułów,
sprzętu i urządzeń biurowych, materiałów i akcesoriów piśmienniczych, artykułów papierniczych, farb i akcesoriów
malarskich, mebli, urządzeń do oświetlania, wytwarzania
pary, gotowania, pieczenia i opiekania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji oraz części i akcesoriów do wymienionych towarów, artykułów i akcesoriów łazienkowych, środków i preparatów myjących, piorących, wybielających, czyszczących,
polerujących, szorujących i ścierających oraz mydeł, preparatów higienicznych w postaci środków toaletowych, narzędzi
elektrycznych, mechanicznych i ręcznych, w tym: krajalnic,
maszynek do mięsa, mikserów, robotów kuchennych, blenderów, sokowirówek, wyciskarek, żelazek, odkurzaczy, pralek,
zmywarek i rozdrabniaczy, narzędzi ogrodniczych, maszyn
ogrodniczych oraz części i akcesoriów do nich, artykułów
gospodarstwa domowego, przyborów kuchennych, pojemników i utensyliów kuchennych, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, urządzeń kosmetycznych, przyrządów i aparatów do masażu oraz części i akcesoriów do nich,
odzieży i obuwia, odzieży i obuwia ochronnego, artykułów
ochronnych, artykułów sportowych, gier i zabawek, artykułów i zabawek dla zwierząt, papierosów elektronicznych
oraz aromatów i płynów do nich, akcesoriów do papierosów
elektronicznych, usługi handlu elektronicznego mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
informacja handlowa, usługi doradcze w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pośrednictwo
w zakresie kojarzenia kontrahentów, usługi importowo-eksportowe, usługi w zakresie promocji i reklamy, organizowanie targów i pokazów w celach handlowych i reklamowych,
usługi w zakresie badań opinii publicznej, badań rynku, badań w dziedzinie działalności gospodarczej, analizy kosztów
i analiz rynkowych.
474646
(220) 2017 07 26
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA VIG EKSPERT
W WARSZAWIE, Warszawa
(540) VIG EKSPERT

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.05.20, 05.05.21, 26.07.11, 26.11.13
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczenia, informacje w sprawach ubezpieczeń,
likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie.
474650
(220) 2017 07 27
LEMARPOL-WÓZKI WIDŁOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koprki
(540) Lemarpol
(210)
(731)

Nr ZT42/2017

ce, pantofle domowe wykonane z materiałów włókienniczych
z włókien naturalnych, tworzyw sztucznych, mieszanych (włókna naturalne i sztuczne lub syntetyczne), skóry, skóry wtórnej.
474682
(220) 2017 07 27
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) HELLENA ORANŻADA fit 30 % MNIEJ KALORII
oryginalny smak zawiera słodzik otrzymywany z liści
stewii

(210)
(731)

(531) 18.01.16, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny budowlane, części maszyn budowlanych, urządzenia transportowe do podnoszenia i przemieszczania przedmiotów, 12 wózki widłowe, części wózków
widłowych, 35 sprzedaż wózków widłowych i ich części,
maszyn budowlanych i ich części, pokazy towarów w celach
handlowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, 37 serwis, naprawa i remonty wózków widłowych i maszyn budowlanych.
474653
(220) 2017 07 27
INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) Miedziowe 44 BROWAR RZEMIEŚLNICZY ROK
ZAŁOŻENIA 2017
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 11.03.01, 19.07.01, 26.01.01,
26.01.02, 26.13.01, 11.03.06
(510), (511) 32 oranżada.
474685
(220) 2017 07 27
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) HELLENA ORANŻADA oryginalny smak CUDZE
CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE!
(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 05.11.15
(510), (511) 32 piwo, brzeczka piwna, brzeczka słodowa,
chmiel do wytwarzania słodów, esencje do produkcji napojów, piwo słodowe, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów, napój imbirowy, soki, soki warzywne, woda (do produkcji napojów), woda gazowana, woda mineralna, kwas
chlebowy, drinki na bazie piwa, 33 cydr, miód pitny, wino,
alkoholowe ekstrakty, alkohole wysokoprocentowe, 43 usługi gastronomiczne.
474657
(220) 2017 07 27
TERAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KURKUMIK
(510), (511) 32 napoje zawierające kurkumę.
(210)
(731)

(210) 474673
(220) 2017 07 27
(731) MATOGA MARCIN ASTRA, Siepraw
(540) STANKO
(510), (511) 25 odzież damska, męska, dziecięca wykonana
z materiałów włókienniczych z włókien naturalnych, tworzyw
sztucznych, mieszanych (włókna naturalne i sztuczne lub syntetyczne), skóry, skóry wtórnej, obuwie damskie, męskie, dziecię-
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(531)

27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 11.03.01, 19.07.01, 26.01.01,
26.01.02, 26.13.01, 11.03.06
(510), (511) 32 oranżada.
474704
(220) 2017 07 27
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) HELLENA ORANŻADA oryginalny smak CUDZE
CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE!

(210)
(731)

25

kopytka, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie restauracji,
prowadzenie restauracji z kuchnią azjatycką, prowadzenie restauracji sushi, prowadzenie barów, sushi barów, prowadzenie barów szybkiej obsługi z kuchnią azjatycką, prowadzenie
barów sałatkowych, prowadzenie barów samoobsługowych,
sprzedaż wyrobów kuchni azjatyckiej poprzez automaty, organizowanie i obsługa bankietów, przyjęć i imprez okolicznościowych w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje,
wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, przygotowywanie posiłków i dań na zamówienie, dostawa posiłków i dań
pod wskazany adres, catering.
474735
(220) 2017 07 28
KALISKI KLUB SPORTOWY WŁÓKNIARZ 1925 KALISZ,
Kalisz
(540) KKS

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 11.03.01, 11.03.06, 19.07.01, 25.01.15,
26.01.01, 26.01.02, 26.13.01
(510), (511) 32 oranżada.

474721
(220) 2017 07 28
LAZUR SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP
PRODUCENTÓW ROLNYCH, Nowe Skalmierzyce
(540) ROKBLU
(510), (511) 29 mleko i wyroby z mleka, sery, sery dojrzewające, sery pleśniowe, sery z dodatkami smakowymi oraz przetworzonymi warzywami, ziołami, grzybami, pasty serowe,
świeże sery, sery solankowe, sery białe, sery białe wędzone,
twaróg, twarogi z dodatkiem sera pleśniowego, sery typu ricotta, sery pleśniowe w zalewach z dodatkami smakowymi,
masło, kefir, jogurt, śmietana, maślanka, napoje mleczne lub
z przewagą mleka.
(210)
(731)

(210) 474723
(220) 2017 07 28
(731) ZIĘTEK IGA PPH, Ostrów Wielkopolski
(540) SHOBU
(510), (511) 30 ryż, mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych
i mąki, makarony, pizza, lasagne, zapiekanki, paszteciki, produkty zbożowe, kasze, wyroby piekarnicze i cukiernicze,
słodycze, lody spożywcze, wyroby kulinarne na bazie mąki
takie jak: pierożki azjatyckie, pierożki tajskie, pierogi, pierogi z serem, pierogi z owocami, pierogi z serem i owocami,
pierogi z mięsem, pierogi z mięsem i grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ruskie, naleśniki z serem, naleśniki
z owocami, pyzy drożdżowe, pyzy ziemniaczane, pyzy ziemniaczane z mięsem, knedle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie,

(531) 24.01.03, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami i konkursami,
informacja o działalności gospodarczej i handlowej, promocja gospodarcza, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotki,
druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie
tekstów reklamowych, usługi w zakresie kreowania wizerunku Stowarzyszenia, w tym poprzez reklamę i promocję
działań podejmowanych przez Stowarzyszenie i podmioty
powiązane ze Stowarzyszeniem w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, prowadzenie
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, w szczególności odzieży sportowej, w tym
odzieży z nadrukami klubowymi, nakryć głowy, obuwia,
sprzętu sportowego, w szczególności piłek, ochraniaczy
i rękawic bramkarskich, materiałów piśmiennych, artykułów
biurowych, wyrobów papierniczych, w szczególności plakatów, albumów, bloczków do pisania, kart okolicznościowych, kopert i papeterii, chorągiewek papierowych, czasopism, ulotek, emblematów, kalendarzy, nalepek, notesów,
przyborów do pisania, czapeczek z papieru, toreb do pakowania z papieru, folii z tworzyw sztucznych do pakowania,
ramek do obrazków, magnetycznych nośników danych,
dysków i pendrivów, breloczków, ozdobnych medali, spinek
do mankietów, spinek do krawatów, zegarków i globusów,
ozdób z bursztynu, figurek z metali szlachetnych, pucharów,
wyrobów ze skóry i imitacji skóry, w szczególności walizek,
toreb podróżnych, plecaków, portfeli i etui, parasoli i parasoli ogrodowych, gadżetów w postaci wyrobów ze szkła,
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w szczególności kubków, filiżanek, kufli, szklanek, butelek
o różnych kształtach, otwieraczy do konserw i butelek, maskotek, akcesoriów dla palących, wyrobów włókienniczych
w szczególności bielizny stołowej, serwet i serwetek, ręczników, ręczników reklamowych, bielizny pościelowej, pościeli,
poszew, poszewek, poszewek na poduszki i jaśki, prześcieradeł, narzut, narzut na łóżka, poduszek dekoracyjnych,
pledów, koców, śpiworów, flag, chorągiewek i sztandarów,
parawanów plażowych, wstęg do dekorowania, emblematów ozdobnych, opasek na ręce, numerów startowych,
akcesoriów i gadżetów dla kibica, chust, szalików, apaszek,
krawatów, czapek i daszków, słodyczy i cukierków, czekolady
i wyrobów czekoladowych, batonów, wody mineralnej, napojów, napojów energetyzujących i izotonicznych, pasków
do noszenia (smycze) stosowanych m.in. do kluczy, identyfikatorów i telefonów komórkowych, 41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych,
rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, koncertów, widowisk multimedialnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie
loterii, konkursów, turniejów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, imprez i konkursów o charakterze sportowym,
usługi związane z organizacją wypoczynku, popularyzowanie sportu, informacja o imprezach sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie
książek, przewodników turystycznych, wydawanie nagrań
na kasetach i płytach CD, publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych
on-line, usługi promocji w zakresie imprez sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań
na kasetach i płytach CD i DVD, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, rajdach, o organizowanych zawodach sportowych
i imprezach o charakterze sportowym, o organizowanych
konferencjach, seminariach, zjazdach, edukacyjnych oraz
w zakresie organizacji wypoczynku.
(210) 474759
(220) 2017 07 28
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) L4Age by Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, maski do celów medycznych.
474765
(220) 2017 07 28
PNN PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Przeźmierowo
(540) SCARŻEL
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji włosów, skóry, oczu
i paznokci, kosmetyki, kremy, mydła i żele, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, dezodoranty i antyperspiran(210)
(731)
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ty, pudry, środki do makijażu, szminki, pastele, róże, lotiony,
mleczka, maseczki, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, środki perfumeryjne, wata do celów kosmetycznych, 5 produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych,
herbaty lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje
chłonne do higieny osobistej, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy
do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej
do celów leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się,
płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych.
474766
(220) 2017 07 28
PNN PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Przeźmierowo
(540) SCARCAPS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów
farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty i artykuły
higieniczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
balsamy do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji
jamy ustnej do celów leczniczych, środki medyczne przeciw
poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole kąpielowe
do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych.
(210)
(731)

(210) 474768
(220) 2017 07 28
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) NEPTUN BALTIC LAGER PANUJE NAD BAŁTYKIEM
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(531)

24.11.07, 02.01.01, 02.01.22, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.01,
05.11.15
(510), (511) 32 piwo.
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(540) Kulaj i Hulaj GALERIA BOREK OSTRZESZÓW

474769
(220) 2017 07 28
KOWALCZYK GRZEGORZ, HACHAJ KRZYSZTOF
ŁEBSKI BROWAR SPÓŁKA CYWILNA, Łeba
(540) USTECKIE

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 25.01.01, 02.03.05, 02.03.22, 02.03.23,
04.02.11, 06.03.01, 06.03.10, 07.01.16
(510), (511) 32 piwo.

(210) 474776
(220) 2017 07 31
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Blizny Oceanic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
medycznych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, maski do celów medycznych,
maści i żele do celów medycznych.
474817
(220) 2017 07 31
NEXTGENINS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ONDI
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi aktuarialne, 42 projektowanie systemów komputerowych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS].
(210)
(731)

(210)
(731)

474825
(220) 2017 07 31
GALERIA BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów

(531) 21.01.25, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie sal do gry
w kręgle, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie balów, organizowanie
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
konkursów, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w kręgle, udostępnianie sprzętu i obiektów do gry w kręgle,
usługi rozrywkowe związane z grą w kręgle [dziesięcioma
kręglami], wypożyczanie stołów bilardowych, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, 43 usługi: barowe, barów szybkiej obsługi, restauracji
samoobsługowych, usługi restauracyjne, wynajmowanie
sal na zebrania, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie.
474831
(220) 2017 07 31
JRM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Moto Hangar
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.11
(510), (511) 12 motocykle,części i akcesoria do pojazdów,
37 naprawa i konserwacja motocykli.
474835
(220) 2017 08 01
ZALIPIANKI EWA WACHOWICZ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) ZALIPIANKI EWA WACHOWICZ
(510), (511) 35 doradztwo w sprawach gospodarczych
w zakresie usług restauracyjnych, organizowanie wystaw
i pokazów w celach reklamowych, usługi sprzedaży artykułów spożywczych i napojów, 41 organizowanie szkoleń
w dziedzinie kulinarnej, 43 usługi restauracji, barów, kawiarni,
herbaciarni, lodziarni, ciastkarni, bufetów, stołówek, usługi
gastronomiczne, przygotowywanie posiłków i napojów,
usługi dostarczania żywności i napojów (katering), doradztwo kulinarne, informacja o usługach restauracyjnych.
(210)
(731)

(210)
(731)

474843
(220) 2017 08 01
AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) Steam Touch

01.15.11, 01.15.24, 26.11.13, 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.12
(510), (511) 7 pralki, pralko-suszarki, suszarki wirówkowe.
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474862
(220) 2017 08 01
ALT STUCKATEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) CYTRYNKA Panowie, mówiąc krótko - to nie do picia
(210)
(731)

(531)

474844
(220) 2017 08 01
AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Dream Wash
(210)
(731)

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 7 pralki, pralko-suszarki, suszarki wirówkowe.
474847
(220) 2017 08 01
AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Opti Dose

(210)
(731)

(531) 05.03.15, 05.07.12, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.14
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, zaprawy klejące, hydroizolujące, zaprawy (wylewki) samopoziomujące, grunty
budowlane, betonkontakt, fugi do spoinowania płytek, betonowe i gipsowe elementy dekoracyjne, zaprawy klejące
do systemów dociepleń budynków, zaprawy do murowania
gazobetonu, tynki akrylowe i mineralne.
474865
(220) 2017 08 01
KRZCIUK JACEK MAGIS KANTOR WALUTOWY
SPÓŁKA CYWILNA, Dębno;
KRZCIUK SYLWIA MAGIS KANTOR WALUTOWY
SPÓŁKA CYWILNA, Dębno
(540) MAGIS
(510), (511) 36 handel walutami i wymiana walut, 38 usługi w zakresie połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, zapewnianie dostępu
do światowej komputerowej sieci informacyjnej, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi łączności radiowej,
zapewnianie łączności przez telefon, usługi telefoniczne, komunikacja przez sieci światłowodowe, usługi łączności komputerowej, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

(210) 474958
(220) 2017 08 03
(731) DESA MODERN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) desa MODERN

(531) 01.15.24, 19.07.10, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 7 pralki, pralko-suszarki, suszarki wirówkowe.
474858
(220) 2017 08 01
CARBO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz
(540) CEG
(510), (511) 7 szczotki elektryczne, szczotki do maszyn elektrycznych, szczotki węglowe, szczotki grafitowe, szczotki
elektrografitowe, płyty szczotkowe elektrografitowe.
(210)
(731)

(531) 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty [grafika], albumy, fotografie, kalendarze, kartki z życzeniami, malarstwo [obrazy] oprawione lub nie, materiały
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drukowane, notatniki [notesy], okładki, obwoluty [papiernictwo], pióra wieczne, pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, serwetki stołowe papierowe, wydruki
graficzne, 25 apaszki (chusty), fulary [ozdobne krawaty],
krawaty, paski [odzież], poszetki, szale, t-shirty, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
fotokopiowanie, impresariat w działalności artystycznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi zaopatrzenie
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich.
(210) 475003
(220) 2017 08 04
(731) STOLARCZYK MICHAŁ FRAGRANS, Łódź
(540) Fragrans

29

leturniejów z interaktywnym udziałem widzów i słuchaczy,
usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie studia nagraniowego i filmowego, organizacja i produkcja nagrań filmowych
i dźwiękowych, obsługa techniczna i menadżerska produkcji telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewizji interaktywnej,
programowanie komputerowe, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, 45 usługi administrowania prawami własności
intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obrocie
prawami własności intelektualnej.
475042
(220) 2017 08 04
LUKULLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Michałów
(540) LUKULLUS od 1945

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.15, 05.13.10, 19.07.02
(510), (511) 3 środki odświeżające powietrze (zapachowe),
środki zapachowe, preparaty zapachowe, 5 odświeżacze
powietrza.
475007
(220) 2017 08 04
ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) THE WALL WYGRAJ MARZENIA
(210)
(731)

(531) 03.01.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.15, 26.01.21
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, mięso konserwowane, pasztety, smalec, szynki, bekony, boczki.
475072
(220) 2017 08 07
FABISIAK MAREK, FABISIAK PATRYK, FABISIAK PAWEŁ
ZAKŁAD USŁUGOWY MARTEL SPÓŁKA CYWILNA,
Milęcin
(540) martel
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.04, 07.15.20, 25.07.03
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie treści reklamowych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów,
teleturniejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych, programów z interaktywnym
udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych, usługi udostępniania czasu
dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, 41 produkcja i montaż filmów, reportaży, programów
telewizyjnych, produkcja audycji radiowych i telewizyjnych,
realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie teleturniejów
i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, konkursów i te-

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.13, 12.03.11, 16.01.11
(510), (511) 37 budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych, naprawy, usługi instalacyjne,
budownictwo, budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo podwodne, czyszczenie i naprawa kotłów, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawy urządzeń dla
chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
nadzór budowlany, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem żurawi (maszyny budowlane), zabezpieczenie przed korozją, zabezpieczenie przed wilgocią (budownictwo), usługi
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hydrauliczne, wiercenie studni, pranie, piaskowanie, usługi
hydrauliczne, naprawa pomp, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż urządzeń kuchennych, obsługa basenów kąpielowych.
(210) 475120
(220) 2017 08 07
(731) JTI Sweden AB, Sztokholm, SE
(540) ROLLING
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony, tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu
snus, papierosy, papierosy elektroniczne, cygara, cygaretki,
tabaka, artykuły dla palaczy ujęte w klasie 34, bibułki papierosowe, tubki papierosowe i zapałki.
(210) 475121
(220) 2017 08 07
(731) JT International SA, Genewa, CH
(540) GALLAHER’S IRISH CAKE
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony, tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu
snus, papierosy, papierosy elektroniczne, cygara, cygaretki,
tabaka, artykuły dla palaczy ujęte w klasie 34, bibułki papierosowe, tubki papierosowe i zapałki.
(210) 475123
(220) 2017 08 07
(731) Austria Tabak GmbH, Wiedeń, AT
(540) LANDTABAK
(510), (511) 34 tytoń zarówno przetworzony jak i nieprzetworzony, tytoń do palenia, tytoń fajkowy, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do żucia, mieszanki tytoniowe typu
snus, papierosy, papierosy elektroniczne, cygara, cygaretki,
tabaka, artykuły dla palaczy ujęte w klasie 34, bibułki papierosowe, tubki papierosowe i zapałki.
(210) 475140
(220) 2017 08 08
(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane
(540) KG Od 2016 Księstwo Góralskie Od 2016
www.księstwogoralskie.pl

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.05, 27.07.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania
i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania
żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone
dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiar-
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skie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, samochodowe mieszanki do powłok antykorozyjnych podwozia,
3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, preparaty
do mycia pojazdów, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary,
wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(w tym benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki
odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy,
herbicydy, kliniczne odczynniki medyczne, preparaty medyczne, substancje dietetyczne dla niemowląt, odświeżacze
powietrza, apteczki pierwszej pomocy, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne
budynki metalowe, materiały metalowe do budowy szlaków
kolejowych, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne
wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy
(kruszce), siatki metalowe, siatki druciane, kanistry na paliwo,
7 maszyny rolnicze do robót ziemnych, budowlane dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory
i wentylatory, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
prądnice, urządzenia do przenoszenia i transportu, automaty
do sprzedaży, betoniarki, cylindry do silników, chłodnice
do silników, dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu
gazu, drukarki 3D, dźwigi, elektromechaniczne urządzenia
do przyrządzenia napojów, elektryczne sokowirówki, elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza do silników, filtry do maszyn
lub silników, frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki kondensacyjne, gaźniki, gąsienice gumowe będące częścią maszyn budowlanych, generatory
elektryczności, giętarki, gładziarki, głowice cylindrów do silników, gwinciarki, hydrauliczne urządzenia do otwierania
bądź zamykania drzwi i okien, instalacje do centralnego odkurzania, instalacje do mycia pojazdów, instalacje kondensacyjne, instalacje odsysające pył do czyszczenia, kable sterownicze do maszyn i silników, klisze drukarskie, koła garncarskie,
koła maszyn, kołowrotki [przędzenie], kombajny zbożowe,
kondensatory pary [części maszyn], konwertory dla stalowni,
koparki jednoczerpakowe mechaniczne, kopyta szewskie
[części maszyn], korby [części maszyn], kowarki, krajalnice
do chleba, kultywatory [maszyny], lutlampy [palniki do lutowania], łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
łożyska, manipulatory przemysłowe [maszyny], maszynki
do siekania mięsa, maszynowe koła zamachowe, matryce
drukarskie, mieszalniki, miksery elektryczne, młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne, młynki do kawy
inne niż obsługiwane ręcznie, młynki do użytku domowego
inne niż ręczne, napędy pedałowe do maszyn do szycia, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice [maszyny], noże elektryczne, obudowy [części maszyn], odpowietrzacze [odgazowywacze] wody zasilającej, odpowietrzacze
[odgazowywacze] wody zasilającej, odkurzacze, pasy do maszyn, przenośniki, przecinaki do maszyn, prasy [maszyny
do celów przemysłowych], pompy [maszyny], przesiewacze,
przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, reduktory ciśnienia [części maszyn], regulatory prędkości obro-
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towej do maszyn, silników i silników elektrycznych, roboty
[maszyny], rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, ruchome chodniki, ruchome schody, sieczkarnie, silniki do łodzi, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, smarownice [części maszyn], sprężyny [części maszyn],
stoły do maszyn, tokarki, tłumiki do silników, tłoki [części maszyn lub silników], urządzenia do czyszczenia parowe, ugniatarki mechaniczne, urządzenia do napowietrzania wody,
urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do malowania, urządzenia do korkowania butelek, osie do maszyn,
urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, wytłaczarki, zawory [części maszyn lub silników], pralki, obrabiarki, silniki (z wyjątkiem
stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym
niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, części
napędów i silników pojazdów lądowych, pojazdów do poruszania się po wodzie oraz pojazdów do poruszania się w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej, akcesoria do odśnieżania
pojazdów, kompresory powietrza do pojazdów, kabestany,
odkurzacze do pojazdów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne
(o napędzie ręcznym), sztućce, broń biała, brzytwy, maszynki
do golenia, podnośniki, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami,
kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania
danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, urządzenia do monitorowania niemowląt, głośniki samochodowe, akumulatory do pojazdów, samochodowe zestawy audio i stereo, autopiloty do statków,
kaski, prostowniki, anteny do pojazdów, nawigacja dla pojazdów, ładowarki do pojazdów, uchwyty do pojazdów, gniazda samochodowe, gaśnice, czujniki, trójkąty ostrzegawcze
do pojazdów, smartfony, telefony, tablety, sprzęt komputerowy, urządzenia do gaszenia ognia, etui na okularu, etui
na smartfony, pokrowce do komputerów, pokrowce do tabletów, gwizdki alarmowe, inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu, lampy błyskowe
do aparatów fotograficznych, lornetki, ładowarki do baterii,
odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, okulary 3D, soczewki korekcyjne, soczewki do okularów, szafy grające, tablice rozdzielcze, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, 10 urządzenia i przyrządy
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy
i artykuły związane z aktywnością seksualną, instrumenty
medyczne, aparaty i przyrządy medyczne, odzież medyczna
i obuwie lecznicze, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, żarówki oświetleniowe do pojazdów, przenośne lodówki,
12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub wodzie, części do pojazdów lądowych inne
niż części napędów i silników, części do pojazdów do poruszania się po wodzie inne niż części napędów i silników, czę-
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ści do pojazdów do poruszania się w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej inne niż części napędów i silników, silniki
do pojazdów lądowych, do poruszania się po wodzie, w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej, zapalniczki samochodowe, bagażniki do pojazdów, zasłony samochodowe, pokrowce na siedzenia samochodowe, osłony przeciwsłoneczne
do pojazdów, dziecięce foteliki do pojazdów, okładziny
do pojazdów, knagi do łodzi, pióra wycieraczek, chlapacze
do pojazdów, kołpaki, kontenery do transportu zwierząt,
ramki do tablic rejestracyjnych, wózki do pojazdów, zagłówki
do pojazdów, łańcuchy samochodowe, poduszki na siedzenia samochodowe, ochraniacze na klamki dla pojazdów, odbijacze do statków, urządzenia sterowe do pojazdów, spadochrony do statków powietrznych, zaciski żeglarskie, 13 broń
palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne
ognie, 14 metale szlachetne i ich stopy, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, zegary samochodowe, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, biżuteria i wyroby jubilerskie, 15 instrumenty muzyczne, 16 papier i karton,
druki, materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe z wyjątkiem mebli, kleje do materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały dla artystów
i do rysowania, pędzle, materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego,
17 nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka,
guma, azbest, mika i imitacje tych materiałów, tworzywa
sztuczne i żywice w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, materiały izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, bagaże i torby
do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski,
bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania
dla zwierząt, kufry, 19 materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, niemetalowe siatki okienne, 20 meble,
lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania
lub transportu, figurki i rzeźby z drewna, szkatułki, 21 grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, artykuły
gospodarstwa domowego ze szkła, porcelany, ceramiki i kamionki, urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia kuchenne takie jak: chlebowniki, przybory i naczynia
kuchenne takie jak: zastawy kuchenne, figurki ozdobne,
flakony i wazony, misy, wazy, kieliszki, karafki, dzbanki,
dzbany, patery, czarki, kufle, szklanki, salaterki, cukierniczki, podgrzewacze, dozowniki, ozdoby na stół, stojaki
na serwetki, podstawki, świeczniki, pudełka i pudełeczka,
pojemniki, bibeloty ze szkła, kamionki, ceramiki i porcelany, w tym porcelany chińskiej, obrazy i malowidła ścienne
z porcelany i ceramiki, 22 liny i sznury, materiały na obicia,
do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty
i brezenty, żagle, worki do transportu i przechowywania
materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, siatki ogrodowe, siatki z tworzyw sztucznych poliestru do pakowania towarów, siatki
wykonane z materiałów innych niż metal i azbest, pakuły,
dachy płócienne do statków, pokrowce na pojazdy, ożaglowanie, olinowanie, akcesoria holownicze do pojazdów,
uszczelnienia włóknowe do statków, 23 przędza i nici dla
włókiennictwa.
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(210) 475358
(220) 2017 08 16
(731) GRANDYS MACIEJ INTER M, Wiązowna
(540) Medizal
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne.
475377
(220) 2017 08 16
SALESBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Salesbook
(510), (511) 35 administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie odnoszące się do metod
sprzedaży, nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, informacje na temat metod sprzedaży, organizacja
działalności gospodarczej, planowanie spotkań biznesowych, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw,
pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu
ich interesami, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych,
usługi w zakresie business intelligence [analityki biznesowej],
usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, zarządzanie relacjami z klientami, usługi
w zakresie strategii biznesowych, wsparcie w dziedzinie
zarządzania działalnościami gospodarczymi, analiza danych
biznesowych, analiza położenia (stanu) firmy, analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analiza zysków
biznesowych, analizy prognoz ekonomicznych do celów
działalności gospodarczej, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie informacji
handlowych.
(210)
(731)

(210) 475384
(220) 2017 08 16
(731) WIŚNIEWSKI MAREK DIRECT SOLUTION, Kiełczów
(540) florimeble.pl
(510), (511) 20 meble.
(210) 475436
(220) 2017 08 17
(731) DRANKA MARZENA, Kraków
(540) MIAROLOGIA
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, notesy, artykuły piśmiennicze, książki edukacyjne, czasopisma [periodyki], ekierki do rysowania, fotografie [wydrukowane], gumki do ścierania, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru, komiksy,
książki, linijki rysownicze [kreślarskie], makiety architektoniczne, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, ołówki,
ołówki na grafit [ołówki automatyczne], pantografy [przyrządy kreślarskie], pióra i długopisy [artykuły biurowe], prospekty, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka
z papieru lub kartonu, rysunki, zakreślacze, zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania,
41 warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w celach
edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty
edukacyjne dla dzieci, doradztwo zawodowe, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i pro-
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wadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], 42 usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi projektowania architektonicznego, doradztwo projektowe, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie
budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
urbanistyczne, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
usługi architektoniczne, usługi graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe.
(210) 475513
(220) 2017 08 21
(731) DOROŻAŁA SEWERYN ES MEDICAL, Gliwice
(540) VenoMAX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.11.01
(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i środki ziołowe do celów
kosmetycznych, balsamy ziołowe do celów kosmetycznych,
kremy, emulsje, płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy kosmetyczne, 5 kosmetyki do celów leczniczych, kremy, emulsje,
płyny, żele, pianki, oliwki i balsamy lecznicze.
475522
(220) 2017 08 21
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Power Up
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.15.02
(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, środki opatrunkowe.
(210) 475526
(220) 2017 08 21
(731) KAMECKI RAFAŁ ART INWESTYCJE, Warszawa
(540) FOTOGRAFIA KOLEKCJONERSKA FK

(531) 16.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży fotografii artystycznej, organizowanie aukcji fotografii artystycznej, usługi pośrednictwa
w kupnie i sprzedaży fotografii artystycznej, organizowanie
wystaw handlowych i reklamowych, usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi aukcji publicznych i internetowych, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych dotyczących wydarzeń artystycznych, artystów, obiektów fotografii
artystycznej na aukcjach do komputerowych baz danych,
36 doradztwo i wycena w zakresie dzieł sztuki, antyków i fotografii artystycznej, 41 organizowanie wystaw w celach kul-
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turalnych lub edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń warsztatowych, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek.

rozbiórka budynków, wiercenie studni, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie przed wilgocią w budownictwie.

475529
(220) 2017 08 21
WAR-REMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Garwolin
(540) REMEDIUM CHEMIA BUDOWLANA

(210) 475530
(220) 2017 08 21
(731) Unilever. N.V., Rotterdam, NL
(540) CAPRI
(510), (511) 30 lody, lody wodne, sorbety, mrożone wyroby
cukiernicze.

(210)
(731)

475544
(220) 2017 08 21
ON DEMAND SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Warszawa
(540) SZOPI
(510), (511) 35 organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, przygotowanie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy on-line, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 39 dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej.

(210)
(731)

(531) 01.13.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 środki chemiczne do napowietrzania betonu,
środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów,
środki chemiczne do czyszczenia kominów, preparaty chemiczne do czyszczenia grzejników, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, katalizatory chemiczne, preparaty
do klarowania, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet,
preparaty chemiczne do kondensacji, substancje odczynnikowe pochłaniające gazy, preparaty do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, produkty chemiczne
do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, plastyfikatory, przeciwwilgociowe preparaty stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty do usuwania smarów stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty chemiczne
do spawania, substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty do utwardzania metali, 19 powierzchnie asfaltowe, belki
niemetalowe, boazerie, drewno budowlane, płyty niemetalowe budowlane, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla
budownictwa, powłoki cementowe ognioodporne, krokwie
dachowe, dachówki niemetalowe, drewniane deski podłogowe, materiały wiążące do naprawy drogi, futryny niemetalowe drzwiowe, ościeżnice niemetalowe drzwiowe, okiennice
niemetalowe, okładziny drewniane, dźwigary niemetalowe,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, ganki
niemetalowe, kamienie żaroodporne, obudowy kominków,
kominy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
nawierzchnie tłuczniowe, parkiety, parkany niemetalowe,
schody niemetalowe, szalunki niemetalowe do betonu,
okna witrażowe, zaprawy budowlane, 35 prowadzenie usług
w zakresie: agencji informacji handlowej, agencji importowo
- eksportowej, analizy kosztów, oferowanie w mediach produktów budowlanych dla detalicznego handlu, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w punktach
informacji konsumenckiej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych jak ulotki, prospekty, druki, próbki, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 37 prowadzenie usług
w zakresie: budowy i naprawy magazynów, budowy pawilonów i sklepów targowych, wynajem budowlanego sprzętu,
budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, instalowanie drzwi i okien, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, izolowanie budynków, montaż i naprawy
instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, murowanie, nadzór budowlany,
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,

475545
(220) 2017 08 21
ON DEMAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SZOPI.PL
(210)
(731)

(531) 18.01.19, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, przygotowanie
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy on-line, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 39 dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej.
475549
(220) 2017 08 22
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIKI ZDROWIA,
Warszawa
(540) LeanOZ
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą.
(210)
(731)

475552
(220) 2017 08 22
RADAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin
(540) na miarę radaway

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, akcesoria łazienkowe, umywalki, 19 brodziki zrobione z materiałów
niemetalowych, niemetalowe przenośne kabiny.
475553
(220) 2017 08 22
RADAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin
(540) grawer radaway

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, akcesoria łazienkowe, umywalki, 21 nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, szkło mleczne.
475556
(220) 2017 08 22
RADAWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin
(540) RadaDrain
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.09
(510), (511) 11 kabiny prysznicowe, wanny, brodziki, akcesoria łazienkowe, umywalki, 19 brodziki zrobione z materiałów
niemetalowych, niemetalowe przenośne kabiny.
475598
(220) 2017 08 22
HANZLIK BOGUSŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA HADEX, Jastrzębie Zdrój
(540) HADEX
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi polegające
na promocji sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie informacji przydatnych nabywcom i najemcom
nieruchomości, organizacja inwestycji budowlanych oraz
zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi i reklamowymi w celu projektowania, budowy i przygotowania kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych
i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży,
zarządzanie obrotem nieruchomościami, wystawy handlowe i reklamowe w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury, obsługa marketingowa i promocja obrotu
nieruchomościami, przetargi na rynku obrotu nieruchomościami, promocja sprzedaży, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
organizacja wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, usługi sprzedaży projektów lokali i/lub budowli
(210)
(731)
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mieszkalnych i niemieszkalnych w wyspecjalizowanych
punktach sprzedaży lub przez Internet, usługi w zakresie
pomocy przy sprzedaży, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie
do budowy domów jak również gotowych konstrukcji
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne
lub używając środków telekomunikacji, usługi w zakresie
prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi
promocyjne i marketingowe, usługi agencji eksportowe
i importowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, inwentaryzacja,
36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż obiektów i lokali
mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa,
37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia
działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa,
nadzoru projektów budowlanych, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych, usług remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
budowania obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz
wodno- inżynieryjne, wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie
wystroju wnętrz, 39 transport, transport pasażerski pakowanie, składanie i dostarczanie towarów, zaopatrzenie,
spedycja, logistyka, organizowanie podróży, informacja
o transporcie, obsługa transportowa, usługi świadczone przez kierowców, magazynowanie, przechowywanie
towarów, transport przedmiotów wartościowych, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi,
transport samochodowy, usługi agencji transportowych,
42 projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych,
infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz,
projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie budownictwa i architektury,
wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, doradztwo budowlane, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska
kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa
technicznego w zakresie budownictwa.

(210)
(731)

475635
(220) 2017 08 23
TARPAN FABRYKA LIKIERÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno
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(540) VILLA VODKA HIGHT QUALITY – DISTILLED IN
POLAND

(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 wódka, napoje alkoholowe.
(210) 475645
(220) 2017 08 23
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA BUDYŃ JAGLANY SMAK
WANILIOWY z Serca NATURY NOWOŚĆ MĄKA
JAGLANA PRAŻONA NATURALNA WANILIA

(540) PLATINUM max expert

(531) 01.15.21, 19.07.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje samochodowe.
475702
(220) 2017 08 24
ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PLATINUM max expert

(210)
(731)

(531) 01.15.21, 19.07.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje samochodowe.
475705
(220) 2017 08 24
ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PLATINUM max expert

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 11.03.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 budynie deserowe w proszku, budynie deserowe, desery w proszku, gotowe desery w tym desery
na bazie czekolady, krem budyniowy w proszku, wyroby
cukiernicze, koncentraty i półprodukty w formie proszku
do przygotowania: budyniów, naleśników, kremów, mas budyniowych, lodów, napojów na bazie budyniu, wyroby z zastosowaniem czekolady, kakao.
(210)
(731)

475701
(220) 2017 08 24
ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

35
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(531) 01.15.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje samochodowe.
475733
(220) 2017 08 24
HB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec
(540) SunRay OUTDOOR HEATING

(210)
(731)

(531) 01.03.02, 01.03.15, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 11 grzejniki promiennikowe, grzejniki na podczerwień, lampowe promienniki podczerwieni, gazowe
promienniki ciepła, sufitowe promienniki ciepła, elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, promiennikowe
ogrzewacze do pomieszczeń, linearny układ ogrzewania
promiennikowego, elektryczne promienniki ciepła [do użytku domowego], grzejniki elektryczne, grzejniki halogenowe,
grzejniki wentylatorowe, promienne grzejniki wiatrakowe,
przenośne grzejniki elektryczne, umieszczone poziomo
grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania
przestrzeni.
475752
(220) 2017 08 24
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Fikaminki
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne
i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub
weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii.
(210)
(731)

475773
(220) 2017 08 25
RS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) RSEnergy

(210)
(731)

(531) 01.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą, 37 usługi realizacji projektów budowlanych, usługi budowlane w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych, obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, bu-
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dowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, wykonywanie wykopów i wierceń
geologiczno - inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wykonywanie
pozostałych instalacji budowlanych, 42 działalność związana z oprogramowaniem, w tym w zakresie zarządzania
projektami informatycznymi, badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, działalność w zakresie architektury, projektowanie, badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych, usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), usługi w zakresie inżynierii, usługi doradztwa
technicznego.
(210) 475777
(220) 2017 08 25
(731) P.P.H.U I T. MARTER GÓRECCY SPÓŁKA JAWNA, Sierpc
(540) MARTER
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów, wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki,
wody stołowe, wody smakowe, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperitify 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) 475778
(220) 2017 08 25
(731) P.P.H.U I T. MARTER GÓRECCY SPÓŁKA JAWNA, Sierpc
(540) MARTER 2
(510), (511) 32 esencje do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów, wody mineralne, wody źródlane, syropy do napojów, pastylki do napojów gazowanych, soki,
wody stołowe, wody smakowe, proszek do wytwarzania
napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, proteinowe, piwo, piwo słodowe, napoje, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, nektary, aperitify 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.
475789
(220) 2017 08 25
LŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Byków
(540) LŁ LANGE ŁUKASZUK od 1987

(210)
(731)
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia elektryczne do obróbki drewna,
grubościówki, odciągi wiórów, piły stołowe, piły taśmowe, piły formatowe, ukosowarki, frezarki, rozłupywarki,
heblarki, heblarko-grubościówki, mieszadła i mieszalniki z osprzętem zawartym w tej klasie, ściski i statywy
do elektronarzędzi, elektronarzędzia-wiertarki z udarem
mechanicznym i elektropneumatycznym, wkrętarki akumulatorowe i narzędzia akumulatorowe, młoty wyburzeniowe, szlifierki stołowe, wiertarki kolumnowe, frezarki,
tokarki, bruzdownice, odkurzacze domowe, odkurzacze
przemysłowe, odkurzacze współpracujące z elektronarzędziami, odkurzacze specjalistyczne, osprzęt do odkurzaczy zawarty w tej klasie, 8 klucze imbusowe nastawne, nitownice, bity do wiertarek, uchwyty magnetyczne,
osprzęt do elektronarzędzi zawarty w tej klasie, otwornice,
9 poziomice, poziomice laserowe, miary, łaty, spadkomierze, pomiarowe przyrządy laserowe, przedłużacze listwowe i bębnowe, 11 latarki, lampy akumulatorowe, suszarki
akumulatorowe i basenowe, suszarki do włosów, suszarki
do rąk, oświetlenie, oświetlenie z czujnikami ruchu, czujniki ruchu, oświetlenie LED i halogenowe, oświetlenie
inwestycyjne, specjalistyczne latarki, 20 stoły warsztatowe, 37 usługi serwisowe i naprawcze dla: narzędzi elektrycznych do obróbki drewna, grubościówek, odciągów
wiórów, pił stołowych, pił taśmowych, pił formatowych,
ukosowarek, frezarek, rozłupywarek, heblarek, heblarko-grubościówek, mieszadeł i mieszalników z osprzętem,
ścisków i statywów do elektronarzędzi, elektronarzędzi-wiertarek z udarem mechanicznym i elektropneumatycznym, wkrętarek akumulatorowych i narzędzi akumulatorowych, młotów wyburzeniowych, szlifierek stołowych,
wiertarek kolumnowych, frezarek, tokarek, bruzdownic,
odkurzaczy domowych, odkurzaczy przemysłowych,
osprzętu do odkurzaczy, kluczy imbusowych nastawnych,
nitownic, bitów do wiertarek, uchwytów magnetycznych,
osprzętu do elektronarzędzi, otwornic, poziomic, poziomic laserowych, miar, łat, spadkomierzy, pomiarowych
przyrządów laserowych, przedłużaczy listwowych i bębnowych, latarek, lamp akumulatorowych, suszarek akumulatorowych i basenowych, suszarek do włosów, suszarek
do rąk, oświetlenia, oświetlenia z czujnikami ruchu, czujników ruchu, oświetlenia LED i halogenowego, oświetlenia
inwestycyjnego, specjalistycznych latarek, stołów warsztatowych, 42 doradztwo techniczne w zakresie stosowania: narzędzi elektrycznych do obróbki drewna, grubościówek, odciągów wiórów, pił stołowych, pił taśmowych,
pił formatowych, ukosowarek, frezarek, rozłupywarek,
heblarek, heblarko-grubościówek, mieszadeł i mieszalników z osprzętem, ścisków i statywów do elektronarzędzi, elektronarzędzi-wiertarek z udarem mechanicznym
i elektropneumatycznym, wkrętarek akumulatorowych
młotów wyburzeniowych, szlifierek stołowych, wiertarek
kolumnowych, frezarek, tokarek, bruzdownic, odkurzaczy
domowych, odkurzaczy przemysłowych, osprzętu do odkurzaczy, kluczy imbusowych nastawnych, nitownic, bitów do wiertarek, uchwytów magnetycznych, osprzętu
do elektronarzędzi, otwornic, poziomic, poziomic laserowych, miar, łat, spadkomierzy, pomiarowych przyrządów laserowych, przedłużaczy listwowych i bębnowych,
latarek, lamp akumulatorowych, suszarek akumulatorowych i basenowych, suszarek do włosów, suszarek do rąk,
oświetlenia, oświetlenia z czujnikami ruchu, czujników
ruchu, oświetlenia LED i halogenowego, oświetlenia inwestycyjnego, specjalistycznych latarek, stołów warsztatowych, projektowanie instalacji elektrycznych.
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475798
(220) 2017 08 25
METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Blizne Łaszczyńskiego
(540) LO3VE your skin
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.01
(510), (511) 3 aromaty, balsamy do celów kosmetycznych,
błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki,
kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, szampony, szampony dla zwierząt, szampony dla
zwierząt domowych, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, zestawy kosmetyków.
475799
(220) 2017 08 25
METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Blizne Łaszczyńskiego
(540) O3ZONE
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 aromaty, balsamy do celów kosmetycznych,
błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki,
kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, szampony, szampony dla zwierząt, szampony dla
zwierząt domowych, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, zestawy kosmetyków.
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475800
(220) 2017 08 25
PROMONOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) alma-color
(210)
(731)

(531) 26.02.08, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 odczynniki i składniki chemiczne do produkcji
farb i lakierów, żywice akrylowe, dodatki ulepszające do farb
i lakierów, 2 lakiery samochodowe: lakiery akrylowe w różnych kolorach, lakiery o efekcie metalicznym i perłowym,
lakiery bezbarwne, podkłady reaktywne i wypełniające,
kity szpachlowe, pasty polerskie, powłoki zabezpieczające
podwozia samochodowe, lakiery dla przemysłu meblowego: podkłady izolujące, podkłady wypełniające, lakiery
nawierzchniowe, lakiery na tworzywa sztuczne, podkłady
korekcyjne, farby i lakiery do zabezpieczeń antykorozyjnych
powierzchni stalowych, aluminiowych, ocynkowanych i betonowych, rozcieńczalniki do lakierów, 35 usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: odczynników
i składników chemicznych do produkcji farb i lakierów, żywic akrylowych, rozcieńczalników do lakierów, dodatków
ulepszających do farb i lakierów, lakierów samochodowych,
lakierów dla przemysłu meblowego, lakierów na tworzywa
sztuczne, farb i lakierów do zabezpieczeń antykorozyjnych,
akcesoriów lakierniczych: pistoletów lakierniczych, polerek,
papierów ściernych, folii zabezpieczających, past polerskich,
kosmetyków samochodowych, reklama, organizacja wystaw
w celach handlowych i/lub reklamowych, 39 usługi w zakresie transportu towarów, 42 usługi doradztwa technicznego
i ekspertyzy w zakresie doboru i użytkowania: lakierów samochodowych, lakierów dla przemysłu meblowego, lakierów na tworzywa sztuczne, farb i lakierów do zabezpieczeń
antykorozyjnych.
(210) 475876
(220) 2017 08 28
(731) PIETRASZEWSKI ERYK MEDSOFT, Warszawa
(540) medsoft

Nr ZT42/2017

475924
(220) 2017 08 29
BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bieńkówka
(540) VA VISIT ALBUM

(210)
(731)

(531) 18.05.01, 18.05.03, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam,
audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, publikowanie tekstów reklamowych, badania w zakresie biznesu,
usługi public relations, agencje reklamowe, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie porównywania cen, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, outsourcing
[doradztwo biznesowe], tworzenie tekstów reklamowych,
statystyczne zestawienia, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie programami dla
osób często podróżujących drogą powietrzną, 39 rezerwacja
transportu, rezerwacja miejsc na podróż, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży.
475928
(220) 2017 08 29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) ESKA
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12, 14.01.13, 14.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe.
(210) 475895
(220) 2017 08 28
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) Fixcast Braces

(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 10 bandaże elastyczne, terapeutyczne bandaże
usztywniające, opaski podtrzymujące, bandaże uciskowe
do podtrzymywania części ciała, bandaże ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, ortezy.

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 film kinematograficzny, mikrofony, nośniki
do rejestracji dźwięku, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, płyty kompaktowe (audio-wideo), płyty gramofonowe, pliki muzyczne do pobierania, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
15 akordeony, basy [instrumenty muzyczne], bębny [instrumenty muzyczne], flety, gitary, harfy, harmonijki klawiszowe,
instrumenty muzyczne, instrumenty muzyczne elektroniczne, liry, mandoliny, organy, pianina, saksofony, skrzypce, syntezatory muzyczne, trąbki, rogi, 41 informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pozowanie
dla artystów, produkcja muzyczna, produkcja widowisk, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie muzyki cyfrowej
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[nie do pobrania] w Internecie, usługi artystów estradowych),
usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi w zakresie komponowania muzyki.
475929
(220) 2017 08 29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) TERESA WERNER
(210)
(731)

39

(540) LEGALTECH
(510), (511) 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych,
opinie prawne, obsługa prawna podmiotów gospodarczych
i osób fizycznych, doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej, usługi prawnicze w zakresie nadzoru licencjonowania własności intelektualnej, usługi nadzorcze
w dziedzinie własności intelektualnej, usługi mediacji, usługi
prawnicze świadczone drogą elektroniczną, świadczenie pomocy prawnej, w szczególności porady i konsultacje prawne,
zastępstwo prawne i procesowe, usługi w zakresie pomocy
prawnej.
(210) 475939
(220) 2017 08 29
(731) PAŚCIAK KRZYSZTOF PERFEKT PLUS, Bachórz
(540) DUCH SANU
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 33 alkohole
wysokoprocentowe.

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.04, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 bazy do perfum kwiatowych, ekstrakty kwiatowe (perfumy), kosmetyki, produkty perfumeryjne, woda
perfumowana, 9 film kinematograficzny, mikrofony, nośniki
do rejestracji dźwięku, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych,
płyty kompaktowe (audio-wideo), płyty gramofonowe,
pliki muzyczne do pobierania, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, pozowanie dla artystów, produkcja muzyczna, produkcja widowisk, telewizyjne usługi rozrywkowe,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi artystów estradowych, usługi prezenterów muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi w zakresie
komponowania muzyki.
(210) 475936
(220) 2017 08 29
(731) KOZŁOWSKA JOANNA A.K.A., Łódź
(540) Favola

(531)

08.01.18, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.07, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody i desery lodowe, 32 soki i napoje owocowe, 40 wytłaczanie owoców, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210)
(731)

475938
(220) 2017 08 29
ES SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(210) 475943
(220) 2017 08 29
(731) PISAREK WOJCIECH KDWA, Tychy
(540) Anielskie Krówki PEŁNE SŁOWA BOŻEGO

(531) 04.01.03, 25.01.05, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 batoniki, batoniki cukiernicze, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki z nadzieniem
czekoladowym, batoniki z polewą czekoladową, batony
czekoladowe, batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony lodowe, batony z orzechów w karmelu, ciasta
z cukierkami, ciasteczka, ciastka, ciastka czekoladowe, cukier
karmelizowany, cukierek odświeżający oddech [słodycze],
inny niż do celów farmaceutycznych, cukierki, cukierki nielecznicze, cukierki nielecznicze z alkoholem, cukierki bez cukru, cukierki ciągutki, cukierki czekoladowe, cukierki do żucia,
cukierki inne niż do celów medycznych, cukierki wykonane
ręcznie, cukierki z kakao, cukierki z karmelem, czekolada,
czekoladki, czekoladki umieszczone w kalendarzu adwentowym, czekoladki w kształcie koników morskich, czekoladki
w kształcie muszelek, czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki wykonane z cukru, czekoladki z likierem, czekoladki
z nadzieniem, czekoladki z nadzieniem o smaku miętowym,
czekoladki z nadzieniem piankowym, czekoladowe dodatki
smakowe, kakao, kakaowe napoje, karmel, karmelki [cukierki],
karmelki miękkie, karmelki twarde [słodycze], karmelki twarde lukrowane, karmelki z nadzieniem, kremy czekoladowe,
kremy czekoladowe do smarowania, krówka (cukierek), krówki czekoladowe, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów
cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do sporządzania lodów, mieszanki
kakaowe, nadzienie do słodyczy, nadziewana czekolada,
nugat, pasty czekoladowe, słodycze [cukierki], słodycze bez
cukru, słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze
gotowane, słodycze lodowe, słodycze nielecznicze, słodycze piankowe, słodycze słodzone ksylitolem, smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, sos czekoladowy, toffi, toffi
o strukturze plastra miodu, tort lodowy, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby

40

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze
o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze płynne, wyroby
cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby
z kakao, żywność na bazie kakao, żywność zawierająca kakao [jako główny składnik], 35 usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z lodami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.
475947
(220) 2017 08 29
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GROT R 20 FB-M1
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa,
broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun),
broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe,
karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe, wielkokalibrowe
karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe,
ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety,
repliki broni palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie
do tego typu broni, 16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje drukowane, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe,
książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi,
28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(210)
(731)

475948
(220) 2017 08 29
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GROT S
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa,
broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń rekreacyjna, broń pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft Gun),
broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe,
karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe, karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe, wielkokalibrowe
karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe,
ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety sygnałowe,
(210)
(731)
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strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury na pistolety,
repliki broni palnej oraz części, akcesoria oraz wyposażenie
do tego typu broni, 16 materiały drukowane, instrukcje, publikacje drukowane, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe,
książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi,
28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
475951
(220) 2017 08 29
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GROT S 16 FB-M1
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa,
broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń
rekreacyjna, broń pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft
Gun), broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe,
karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe, wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety
sygnałowe, strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury
na pistolety, repliki broni palnej oraz części, akcesoria oraz
wyposażenie do tego typu broni, 16 materiały drukowane,
instrukcje, publikacje drukowane, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub
palną.
(210)
(731)

475955
(220) 2017 08 29
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GROT BS
(510), (511) 13 broń palna, broń sportowa, broń bojowa,
broń wyczynowa, broń myśliwska, broń treningowa, broń
rekreacyjna, broń pneumatyczna, broń typu ASG (Air Soft
Gun), broń gazowa, karabinki, subkarabinki, karabinki wyborowe, karabinki maszynowe, karabinki granatniki, karabiny, subkarabiny, karabiny wyborowe, karabiny maszynowe,
karabiny-granatniki, ciężkie karabiny maszynowe, wielkokalibrowe karabiny maszynowe, uniwersalne karabiny maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, pistolety, pistolety
sygnałowe, strzelby, amunicja do broni, granaty, kabury
na pistolety, repliki broni palnej oraz części, akcesoria oraz
wyposażenie do tego typu broni, 16 materiały drukowane,
instrukcje, publikacje drukowane, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi, 28 zabawki imitujące broń ręczną lub
palną.
(210)
(731)

475957
(220) 2017 08 29
PASTUSIAK AGATA AGATA-POŚREDNICTWO
HANDLOWE, Gorzów Wielkopolski
(540) Balonowe Zoo

(210)
(731)
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(531)

29.01.14, 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01, 21.01.16, 03.01.08,
03.01.24, 03.01.26
(510), (511) 28 balony, balony do zabawy, zabawki dmuchane, 41 usługi rozrywkowe dla dzieci, organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, organizacja rozrywki
na imprezy urodzinowe, organizacja atrakcji na obozach
letnich, organizacja gier dla dzieci, organizacja zajęć dla
dzieci, organizowanie zajęć rekreacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja
i prowadzenie imprez rozrywkowych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja przyjęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, szkolenie w zakresie zajęć
rekreacyjnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć,
doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
informacja o imprezach rozrywkowych, usługi dekorowania balonami, odgrywanie roli clowna, usługi malowania
twarzy, usługi szkoleń dekoratorskich, pokazy [szkolenia]
technik malowania i dekoracji.
(210) 476002
(220) 2017 08 30
(731) MANISZEWSKA IWONA FITNESS CLUB PULS, Wałcz
(540) SURVIVAL WAŁU POMORSKIEGO

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.11.21, 26.13.01, 02.01.08, 02.01.16,
02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 41 organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie maratonów, biegów przełajowych, biegów przez przeszkody,
zapewnianie obiektów treningowych do biegów z przeszkodami, usługi w zakresie organizowania gier, zabaw
i konkursów sprawnościowych i rozrywkowych, usługi
rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie imprez sportowych, usługi prowadzenia działalności szkoleniowej we wszystkich dziedzinach życia sportowego i rekreacyjnego, edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej,
promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu
życia, propagowanie profilaktyki prozdrowotnej, organizacja wystaw i targów.
476003
(220) 2017 08 30
ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI
SPÓŁKA JAWNA, Nasielsk
(540) HERMETICA
(510), (511) 9 rozdzielnice elektryczne natynkowe i podtynkowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

476026
(220) 2017 08 31
DOOR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

41

(540) door plus

(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.03.01
(510), (511) 6 drzwi metalowe, klamki do drzwi metalowe, kołatki do drzwi, osprzęt do drzwi metalowy, zasuwy
do drzwi, drzwi aluminiowe, framugi drzwi metalowe, zamki
do drzwi, zewnętrzne drzwi metalowe, metalowe drzwi izolujące, elementy drzwiowe metalowe, metalowe ościeżnice
do drzwi, metalowe zasuwy do drzwi, panele i wypełnienia
drzwiowe z tworzywa i aluminium, 19 drzwi niemetalowe,
drzwiowe płyty niemetalowe, drzwiowe futryny niemetalowe, drzwiowe ościeżnice niemetalowe, drzwi drewniane,
drzwi szklane, drzwi oszklone, niemetalowe, drewniane
ościeżnice drzwiowe, panele szklane do drzwi, 20 osprzęt
do drzwi niemetalowy, drewniane klamki drzwiowe, zawiasy
do drzwi niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemetalowe.
476030
(220) 2017 09 01
GSU SPÓŁKA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) edupolisa.pl
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02, 03.07.05, 03.07.24, 24.01.09
(510), (511) 35 badania rynku, badanie opinii publicznej,
36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, 41 informacja o edukacji.
(210) 476053
(220) 2017 09 04
(731) IWASIECZKO KAROL SZCZEPAN, Małujowice
(540) pasieka u karola

(531)

27.05.01, 26.05.04, 26.11.08, 26.01.01, 01.15.15, 03.13.04,
03.13.05, 03.13.24
(510), (511) 30 miód, ziołomiody, słodycze na bazie miodu,
produkty pszczele, w tym propolis, pyłek kwiatowy, pierzga,
mleczko pszczele, jad pszczeli.
(210)
(731)

476076
(220) 2017 09 04
GR-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zmyślanka
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(540) GR-7 PROFESSIONAL REAL SHADES OF HAIR

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 3 preparaty przywracające naturalny kolor włosów.
476093
(220) 2017 09 08
TRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TRENA PROFESSIONAL COSMETICS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 płatki z bawełny do celów kosmetycznych,
patyczki higieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycznych, przybory toaletowe, produkty kosmetyczne, produkty
do makijażu, produkty do zmywania makijażu, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje, substancje klejące i motywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego, 8 narzędzia i przyrządy
o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przybory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, nożyczki, etui
z przyborami do pedicure, etui z przyborami do manicure,
cążki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki
do paznokci, pilniczki do paznokci, przyrządy do polerowania
paznokci elektryczne lub nieelektryczne (bloczki do matowienia), przyrządy do odsuwania skórek, separatory do palców
u nóg, szczypczyki, pęsetki, maszynki do golenia elektryczne
lub nieelektryczne, żyletki do golarek, nesesery z przyborami
do golenia, szczypczyki do wywijania rzęs (zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych rzęs (szczypce do rzęs), golarki (brzytwy do brwi), nożyczki do brwi, obcinacze, gilotyny
do tipsów, skórek, tarka do stóp nożyki do pięt, frezy, stylografy do paznokci, 11 promienie ultrafioletowe (lampy UV/LED)
inne niż do celów leczniczych, 16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, broszury, dekoracyjny papier do pakowania, drukowane ulotki informacyjne, materiały drukowane,
papier do korespondencji, papier firmowy, papierowe torby
na prezenty, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, teczki papierowe, torby
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, papier, karton i wyroby z nich nie zwarte w innych klasach,
saszetki papierowe do opakowania, temperówki, temperówki
do ołówków do makijażu, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, pędzle do malowania, 18 pokrowce ze skóry lub imitacji skóry, kufry, kuferki przeznaczone na artykuły
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toaletowe tzw. „vanity-cases”, kuferki na zestawy toaletowe,
pojemniki na kosmetyki, kosmetyczki na przybory toaletowe
i do makijażu, kuferki na przybory do makijażu, etui na pędzle do makijażu, tuby na pędzle do makijażu, torby, 20 lustra:
lusterka kieszonkowe, lusterka do torebek, lustra do makijażu,
21 pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli
do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
nieujęte w innych klasach, nieelektryczny sprzęt do demakijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki toaletowe,
szczotki, pędzle do golenia, naczynia oraz naczynia jednorazowe, puderniczki nie z metali szlachetnych, szczoteczki do makijażu, szczoteczki toaletowe, szczoteczki do paznokci, pędzle
do golenia, podstawki na pędzle do golenia, szczotki do włosów, aplikatory do kosmetyków, gąbki do makijażu, podstawki
na gąbki, nesesery na przybory toaletowe i do makijażu (przybory oraz pojemniki), przyrządy do czyszczenia pędzli, stojaki,
osłonki i pojemniki na pędzle, organizery na kosmetyki, gąbki
do makijażu, puszki do makijażu, aplikatory do cieni, szablony
do brwi, palety do mieszania pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania cieni i mieszania podkładów, gąbki konjac
do mycia twarzy, gąbki do mycia twarzy, czyściki, szczoteczki
do twarzy, przyrządy do zaskórników, kieliszki do henny, pędzle do makijażu (również zestawy), szablony do przedłużania
paznokci, pędzle do zdobień paznokci, sondy do malowania
zdobień, separatory do manicure i pedicure, wzorniki do paznokci, miseczki do manicure, dozowniki z pompką, podłokietniki do wykonywania manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka na ozdoby, palce do ćwiczeń (akcesoria manicure), klipsy
do usuwania hybryd, korektory lakieru do paznokci, przybory
do manicure/pedicure, akcesoria do zdobień paznokci, akcesoria do makijażu, szczoteczki do brwi, szczoteczki do rzęs,
pojemniki podróżne, 25 odzież, nakrycia głowy, 26 ozdoby,
ozdoby do włosów, peruki, sztuczne pasma włosów, sztuczne włosy, pióra jako akcesoria ubraniowe, artykuły dekoracyjne do włosów, spinki automatyczne do włosów jako klamry
do włosów, siatki do włosów, opaski do włosów, szpilki do włosów, szpilki do ondulacji, wałki do włosów, warkocze, koki,
grzebienie lub zaokrąglone grzebyki do trzymania włosów,
wstążki do włosów, gumki i inne akcesoria podtrzymujące
koński ogon, gumki powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne kwiaty do włosów, koraliki do włosów, opaski na czoło,
opaski na głowę, wsuwki do włosów, 35 usługi reklamowe
i promocyjne, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym
on-line: akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów
internetowych, promocja sprzedaży produktów kosmetycznych, reklama za pośrednictwem Internetu, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych, magazynowanie,
pakowanie produktów, dostarczanie towarów, 45 udzielanie
licencji praw własności przemysłowej i praw autorskich, zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych,
know-how, udzielanie licencji dla projektów franczyzowych.
476096
(220) 2017 09 04
TRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TREMAN PROFESSIONAL COSMETICS
(210)
(731)

Nr ZT42/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 płatki z bawełny do celów kosmetycznych,
patyczki higieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycznych, przybory toaletowe, produkty kosmetyczne, produkty do makijażu, produkty do zmywania makijażu, sztuczne
paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje, substancje klejące i motywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego, 8 narzędzia
i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przybory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety,
nożyczki, etui z przyborami do pedicure, etui z przyborami
do manicure, cążki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki do paznokci, pilniczki do paznokci, przyrządy
do polerowania paznokci elektryczne lub nieelektryczne
(bloczki do matowienia), przyrządy do odsuwania skórek,
separatory do palców u nóg, szczypczyki, pęsetki, maszynki
do golenia elektryczne lub nieelektryczne, żyletki do golarek, nesesery z przyborami do golenia, szczypczyki do wywijania rzęs (zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych
rzęs (szczypce do rzęs), golarki (brzytwy do brwi), nożyczki
do brwi, obcinacze, gilotyny do tipsów, skórek, tarka do stóp
nożyki do pięt, frezy, stylografy do paznokci, 11 promienie
ultrafioletowe (lampy UV/LED) inne niż do celów leczniczych,
16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, broszury,
dekoracyjny papier do pakowania, drukowane ulotki informacyjne, materiały drukowane, papier do korespondencji,
papier firmowy, papierowe torby na prezenty, publikacje
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje
promocyjne, teczki papierowe, torby papierowe, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub
kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, papier, karton
i wyroby z nich nie zwarte w innych klasach, saszetki papierowe do opakowania, temperówki, temperówki do ołówków do makijażu, torby do pakowania z papieru i tworzyw
sztucznych, pędzle do malowania, 18 pokrowce ze skóry lub
imitacji skóry, kufry, kuferki przeznaczone na artykuły toaletowe tzw. „vanity-cases”, kuferki na zestawy toaletowe, pojemniki na kosmetyki, kosmetyczki na przybory toaletowe
i do makijażu, kuferki na przybory do makijażu, etui na pędzle do makijażu, tuby na pędzle do makijażu, torby, 20 lustra:
lusterka kieszonkowe, lusterka do torebek, lustra do makijażu, 21 pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem
pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nieujęte w innych klasach, nieelektryczny sprzęt
do demakijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki
toaletowe, szczotki, pędzle do golenia, naczynia oraz naczynia jednorazowe, puderniczki nie z metali szlachetnych,
szczoteczki do makijażu, szczoteczki toaletowe, szczoteczki
do paznokci, pędzle do golenia, podstawki na pędzle do golenia, szczotki do włosów, aplikatory do kosmetyków, gąbki
do makijażu, podstawki na gąbki, nesesery na przybory toaletowe i do makijażu (przybory oraz pojemniki), przyrządy
do czyszczenia pędzli, stojaki, osłonki i pojemniki na pędzle,
organizery na kosmetyki, gąbki do makijażu, puszki do makijażu, aplikatory do cieni, szablony do brwi, palety do mieszania pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania cieni
i mieszania podkładów, gąbki konjac do mycia twarzy, gąbki
do mycia twarzy, czyściki, szczoteczki do twarzy, przyrządy
do zaskórników, kieliszki do henny, pędzle do makij (również
zestawy), szablony do przedłużania paznokci, pędzle do zdobień paznokci, sondy malowania zdobień, separatory do manicure i pedicure, wzorniki do paznokci, miseczki do manicure, dozowniki z pompką, podłokietniki do wykonywania
manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka na ozdoby, palce
do ćwiczeń (akcesoria manicure), klipsy do usuwania hybryd,
korektory lakieru do paznokci, przybory do manicure/pedicure, akcesoria do zdobień paznokci, akcesoria do makijażu,
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szczoteczki do brwi, szczoteczki do rzęs, pojemniki podróżne, 25 odzież, nakrycia głowy, 26 ozdoby, ozdoby do włosów, peruki, sztuczne pasma włosów, sztuczne włosy, pióra
jako akcesoria ubraniowe, artykuły dekoracyjne do włosów,
spinki automatyczne do włosów jako klamry do włosów, siatki do włosów, opaski do włosów, szpilki do włosów, szpilki
do ondulacji, wałki do włosów, warkocze, koki, grzebienie
lub zaokrąglone grzebyki do trzymania włosów, wstążki
do włosów, gumki i inne akcesoria podtrzymujące koński
ogon, gumki powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne
kwiaty do włosów, koraliki do włosów, opaski na czoło, opaski na głowę, wsuwki do włosów, 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym
on-line: akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów
internetowych, promocja sprzedaży produktów kosmetycznych, reklama za pośrednictwem Internetu, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży,
konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych, magazynowanie, pakowanie produktów, dostarczanie towarów, 45 udzielanie licencji praw własności przemysłowej i praw autorskich,
zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi
polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych, know-how, udzielanie licencji dla projektów
franczyzowych.
476101
(220) 2017 09 04
CEMENTOWNIA WARTA SPÓŁKA AKCYJNA,
Trębaczew
(540) cement AS Cement z Warty!
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 cement, preparaty do konserwacji cementu
(za wyjątkiem farb i lakierów), preparaty do cementu służące
do nadawania nieprzepuszczalności, 16 papier do pakowania, artykuły papiernicze, 19 cement jako materiał budowlany.
476102
(220) 2017 09 04
ZELENYY OLEKSANDR GLOBAL CHEMIA GROUP,
Ustrzyki Dolne
(540) Mega WASH

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów.
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476141
(220) 2017 09 05
ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1,
Jenkowice
(540) Świeżaki
(510), (511) 29 przeciery warzywne, przeciery owocowe,
mieszane przeciery owocowo-warzywne, pasty owocowe
i warzywne, 32 napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe soki, soki warzywne, warzywne i owocowo-warzywne
napoje typu smoothie.
(210)
(731)

476143
(220) 2017 09 05
MATAŚKA AGNIESZKA AM2 ZAKŁAD PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWY, Wymysłów
(540) AM²
(210)
(731)

(531)

26.04.06, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01,
29.01.13
(510), (511) 16 opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania kartonowe, szczelne opakowania z tektury, nieprzepuszczające powietrza opakowania z tektury, pojemniki
wykonane z papieru, składane pudełka z papieru, pudełka
z papieru lub kartonu, materiały do pakowania z papieru,
materiały opakowaniowe wykonywane z papieru z recyklingu, tektury faliste, pudełka tekturowe wykonane z tektury
falistej, pojemniki wysyłkowe z tektury, kartony z tektury
do pakowania, pudełka z tektury falistej do przechowywania dokumentów, tuby z tektury, pudła kartonowe, składane
pudełka z kartonu, kartonowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka do pakowania przemysłowego, 40 obróbka
i przetwarzanie papieru, 42 usługi projektowania związane
z opakowaniami.
476146
(220) 2017 09 05
FM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) fmPRO
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 dyski nagrane audio i video, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, sprzęt do przetwarzania danych,
komputery, nagrania dźwięku obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
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obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, urządzenia do transmisji multimediabiych,
programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone
w formie multimedialnej, 35 prowadzenie usług w zakresie:
badania opinii, rozprowadzania i dystrybucji materiałów reklamowych - próbek, druków, prospektów, broszur, reklamy
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowej,
reklamy telewizyjnej, reklamy filmowej, reklamy prasowej,
reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania ogłoszeń
reklamowych, publikowania tekstów reklamowych, informacji handlowej, pokazów towarów, organizowania wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwania
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zarządzania zbiorami informatycznymi, 41 organizowanie, realizacja i obsługa imprez rozrywkowych w tym festiwali, koncertów i przedstawień, organizowanie, realizacja i obsługa
konferencji i kongresów, organizowanie, realizacja i obsługa
konkursów rozrywkowych, w tym konkursów muzycznych,
organizowanie, realizacja i obsługa spektakli, przedstawień
teatralnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów kulturalnych i rozrywkowych, produkcja filmów o imprezach rozrywkowych, koncertach i festiwalach, produkcja fotoreportaży, usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych,
usługi w zakresie klubów rozrywkowych, publikowanie książek, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż
taśm wideo, montaż nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów i utworów muzycznych na taśmach, płytach i kasetach,
obsługa sal koncertowych i amfiteatrów, produkcja nagrań
dźwiękowych.
476147
(220) 2017 09 05
FM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) ROCKSTOCK FESTIVAL
(510), (511) 9 dyski nagrane audio i video, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, sprzęt do przetwarzania danych,
komputery, nagrania dźwięku obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, urządzenia do transmisji multimedialnych,
programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone
w formie multimedialnej, 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, książki, rysunki, katalogi,
obwoluty dokumentów, obwoluty dla dysków nagranych,
foldery, biuletyny informacyjne, 41 organizowanie, realizacja i obsługa imprez rozrywkowych w tym festiwali, koncertów i przedstawień, organizowanie, realizacja i obsługa
konferencji i kongresów, organizowanie, realizacja i obsługa
konkursów rozrywkowych w tym konkursów muzycznych,
organizowanie, realizacja i obsługa spektakli, przedstawień
teatralnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów kulturalnych i rozrywkowych, produkcja filmów o imprezach rozrywkowych, koncertach i festiwalach, produkcja fotoreportaży, usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych,
usługi w zakresie klubów rozrywkowych, publikowanie książek, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż
taśm wideo, montaż nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów i utworów muzycznych na taśmach, płytach i kasetach,
obsługa sal koncertowych i amfiteatrów, produkcja nagrań
dźwiękowych.
(210)
(731)
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(210) 476156
(220) 2017 09 05
(731) ZAKRZEWSKI TOMASZ JBP, Kraków
(540) BULL PUB
(510), (511) 43 restauracje, puby, bary szybkiej obsługi, usługi barowe i restauracyjne.
(210) 476158
(220) 2017 09 05
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Zwyczajna

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 30 kasze spożywcze, ryż.
476160
(220) 2017 09 05
CATERTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Tommi

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 29 przecier pomidorowy, pasty warzywne, pomidory przetworzone, fasola w puszce i słoiku, 30 musztarda,
sosy pomidorowe i ziołowe, pasty warzywne, ketchup, majonez, pesto, 32 soki pomidorowe, soki, 35 usługi sprzedaży
w zakresie artykułów spożywczych, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
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(210) 476171
(220) 2017 09 05
(731) POWIAT DRAWSKI, Drawsko Pomorskie
(540) Jezioro Tajemnic
(510), (511) 35 organizowanie imprez promujących powiat i gminę, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, rozdawanie następujących materiałów promocyjnych: czasopisma, kalendarze, katalogi, broszury, kartki
pocztowe, widokówki, długopisy, pióra, ołówki, odzież,
nakrycia głowy, koszulki, czapeczki, szklanki, kufle, napoje
i przekąski, zabawki, maskotki, gry, rekwizyty do gry takie
jak: kije, rakiety, kulki, piłki, karty, żetony, kości, plansze,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, badania rynkowe, zarządzenie w działalności gospodarczej, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród
w celach promocyjnych, organizowanie wystaw i targów
w celach biznesowych i promocyjnych, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, 41 usługi rozrywkowe, organizowanie imprez rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, warsztaty w celach kulturalnych, usługi
edukacyjne, organizacja i prowadzenie szkoleń, organizacja i prowadzenie kursów, organizowanie konkursów,
organizowanie i przeprowadzanie konkursów piękności,
informacja o rozrywce, informacja o rekreacji, informacja o edukacji, 43 zakwaterowanie tymczasowe, hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, rezerwacja zakwaterowania, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi restauracyjne, restauracje dla
turystów, stołówki, bary.
(210) 476172
(220) 2017 09 05
(731) POWIAT DRAWSKI, Drawsko Pomorskie
(540) JEZIORO TAJEMNIC AKCJA EXPLORACYJNO-HISTORYCZNA

(210) 476165
(220) 2017 09 05
(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., Seoul, KR
(540) HEM Hankook Electric Mobility Technology

(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 12 opony do samochodów, opony do rowerów,
opony ogumienia pneumatycznego, pokrowce na opony, opony do motocykli, kauczukowe łatki samoprzylepne
do reperacji dętek, dętki do rowerów, dętki do motocykli,
dętki do ogumienia pneumatycznego, dętki do kół pojazdów, dętki do opon, siatki bagażowe do pojazdów, opony
pneumatyczne, zestawy narzędzi do reperacji dętek, obręcze kół pojazdów, pokrycia siodełek rowerów, pokrycia
siodełek motocykli, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, człony hamulcowe do pojazdów, amortyzatory
zawieszenia w pojazdach, bagażniki na narty do samochodów, kolce do opon, gwoździe do opon, ogumienie do kół
pojazdów, opony pełne do kół pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon, bieżniki do pojazdów w formie zrolowanych taśm, bieżniki do pojazdów typu traktorowego, opony
bezdętkowe do rowerów, opony bezdętkowe do motocykli,
wentyle do opon pojazdów, środki antypoślizgowe do opon
pojazdów.

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 18.03.16, 29.01.14
(510), (511) 35 organizowanie imprez promujących powiat
i gminę, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
rozdawanie następujących materiałów promocyjnych: czasopisma, kalendarze, katalogi, broszury, kartki pocztowe,
widokówki, długopisy, pióra, ołówki, odzież, nakrycia głowy,
koszulki, czapeczki, szklanki, kufle, napoje i przekąski, zabawki, maskotki, gry, rekwizyty do gry takie jak: kije, rakiety, kulki, piłki, karty, żetony, kości, plansze, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, badania rynkowe,
zarządzenie w działalności gospodarczej, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie
losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie
wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi
rozrywkowe, organizowanie imprez rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych, kulturalnych, warsztaty w celach
kulturalnych, usługi edukacyjne, organizacja i prowadzenie
szkoleń, organizacja i prowadzenie kursów, organizowanie
konkursów, organizowanie i przeprowadzanie konkursów
piękności, informacja o rozrywce, informacja o rekreacji, informacja o edukacji, 43 zakwaterowanie tymczasowe, hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-

46

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ne, rezerwacja zakwaterowania, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, restauracje dla turystów,
stołówki, bary.
476176
(220) 2017 09 06
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W SIERPCU, Sierpc
(540) SALAMI KRÓLEWSKIE
(510), (511) 29 produkty mleczne, sery, substytuty serów.
(210)
(731)

476179
(220) 2017 09 06
FM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) ROCKSTOCK FESTIVAL
(210)
(731)

(531) 01.15.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 dyski nagrane audio i video, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, sprzęt do przetwarzania danych,
komputery, nagrania dźwięku obrazu i filmowe utrwalone
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, urządzenia do transmisji multimedialnych,
programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone
w formie multimedialnej, 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, książki, rysunki, katalogi,
obwoluty dokumentów, obwoluty dla dysków nagranych,
foldery, biuletyny informacyjne, 41 organizowanie, realizacja i obsługa imprez rozrywkowych w tym festiwali, koncertów i przedstawień, organizowanie, realizacja i obsługa
konferencji i kongresów, organizowanie, realizacja i obsługa
konkursów rozrywkowych w tym konkursów muzycznych,
organizowanie, realizacja i obsługa spektakli, przedstawień
teatralnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów kulturalnych i rozrywkowych, produkcja filmów o imprezach rozrywkowych, koncertach i festiwalach, produkcja fotoreportaży, usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych,
usługi w zakresie klubów rozrywkowych, publikowanie książek, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż
taśm wideo, montaż nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów i utworów muzycznych na taśmach, płytach i kasetach,
obsługa sal koncertowych i amfiteatrów, produkcja nagrań
dźwiękowych.
476180
(220) 2017 09 06
FM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) ROCKSTOCK
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 9 dyski nagrane audio i video, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, sprzęt do przetwarzania
danych, komputery, nagrania dźwięku obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze, książki, rysunki, katalogi, obwoluty dokumentów, obwoluty dla dysków
nagranych, foldery, biuletyny informacjne, 18 torby tekstylne, portfele, przywieszki do bagażu, parasole, plecaki,
podróżne torby na ubranie, torby, torebki, walizki, 21 kubki, szklanki, kosmetyczki, butelki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle, kufle na piwo, naczynia na napoje,
otwieracze do butelek, podkładki pod szklanki, 25 obuwie,
nakrycia głowy, apaszki [chustki], bandany na szyję, daszki
[nakrycia głowy], daszki do czapek, dzianina [odzież], kaptury [odzież], koszulki z krótkim rękawem, odzież, opaski
na głowę, pelerynki, stroje przeciwdeszczowe, 32 napoje
bezalkoholowe, piwo, 33 napoje alkoholowe, 41 organizowanie, realizacja i obsługa imprez rozrywkowych w tym festiwali, koncertów i przedstawień, organizowanie, realizacja
i obsługa konferencji i kongresów, organizowanie, realizacja i obsługa konkursów rozrywkowych w tym konkursów
muzycznych, organizowanie, realizacja i obsługa spektakli, przedstawień teatralnych, organizowanie i obsługa
wystaw i targów kulturalnych i rozrywkowych, produkcja
filmów o imprezach rozrywkowych, koncertach i festiwalach, produkcja fotoreportaży, usługi w zakresie informacji o imprezach rozrywkowych, usługi w zakresie klubów
rozrywkowych, publikowanie książek, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, montaż
nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów i utworów muzycznych na taśmach, płytach i kasetach, obsługa sal koncertowych i amfiteatrów, produkcja nagrań dźwiękowych.
476182
(220) 2017 09 06
WOJTALA KACPER ŚRODOWISKO MIEJSKIE,
Jastrzębie-Zdrój
(540) ŚRODOWISKO MIEJSKIE

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe, handel i sprzedaż
detaliczna, hurtowa oraz przez Internet wyrobów dziewiarskich, obuwia.
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476188
(220) 2017 09 06
FM PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) ROCKSTOCK
(510), (511) 9 dyski nagrane audio i video, magnetyczne
nośniki danych, nagrane dyski, sprzęt do przetwarzania
danych, komputery, nagrania dźwięku obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy
i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, 16 afisze,
plakaty, albumy, broszury, czasopisma, gazety, kalendarze,
książki, rysunki, katalogi, obwoluty dokumentów, obwoluty dla dysków nagranych, foldery, biuletyny informacyjne,
18 torby tekstylne, portfele, przywieszki do bagażu, parasole, plecaki, podróżne torby na ubranie, torby, torebki, walizki, 21 kubki, szklanki, kosmetyczki, butelki, kubki
z papieru lub tworzyw sztucznych, kufle, kufle na piwo,
naczynia na napoje, otwieracze do butelek, podkładki
pod szklanki, 25 obuwie, nakrycia głowy, apaszki [chustki],
bandany na szyję, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, dzianina [odzież], kaptury [odzież], koszulki z krótkim
rękawem, odzież, opaski na głowę, pelerynki, stroje przeciwdeszczowe, 32 napoje bezalkoholowe, piwo, 33 napoje alkoholowe, 41 organizowanie, realizacja i obsługa
imprez rozrywkowych w tym festiwali, koncertów i przedstawień, organizowanie, realizacja i obsługa konferencji
i kongresów, organizowanie, realizacja i obsługa konkursów rozrywkowych w tym konkursów muzycznych, organizowanie, realizacja i obsługa spektakli, przedstawień
teatralnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów
kulturalnych i rozrywkowych, produkcja filmów o imprezach rozrywkowych, koncertach i festiwalach, produkcja
fotoreportaży, usługi w zakresie informacji o imprezach
rozrywkowych, usługi w zakresie klubów rozrywkowych,
publikowanie książek, montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, montaż nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów i utworów muzycznych
na taśmach, płytach i kasetach, obsługa sal koncertowych
i amfiteatrów, produkcja nagrań dźwiękowych.
(210)
(731)
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(531) 26.01.05, 26.01.20
(510), (511) 30 kakao, napoje na bazie kakao, kawa, kawa
nienaturalna, kawa niepalona, czekolada, czekolada pitna,
napoje na bazie kawy.
(210) 476222
(220) 2017 09 06
(731) TYCZYŃSKA ANETA, Warszawa
(540) chefs only!

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.01, 09.07.19, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych.
(210) 476225
(220) 2017 09 21
(731) PAJĄK MAGDALENA, GLIWICE
(540) podusza

476207
(220) 2017 09 06
MAREK SZWACZKIEWICZ DOBRA KAWA,
Wólka Łabuńska
(540) PALONA W POLSCE GALICYA CAFE
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.05, 25.01.05
(510), (511) 20 poduszki.
(210) 476236
(220) 2017 09 07
(731) EUCOCAR SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica
(540) eucocar
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.01.07, 18.01.09
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego w zakresie: rozpatrywania skarg i zaspokajania roszczeń wynikających z usług ubezpieczeniowych, pośrednictwa pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem: pośrednictwo
w uzyskaniu odszkodowań, wycena rozmiaru szkody, kontrola prawidłowości i terminowości działań ubezpieczyciela,
prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, 39 transport
w zakresie: organizacja najmu pojazdów, najem pojazdów,
kontrola najmu pojazdów, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdu.
(210) 476237
(220) 2017 09 07
(731) H88 SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) HEKKO
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych do ), komputerowe zarządzanie plikami, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam,
systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
38 informacja o telekomunikacji, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta
elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie
forów internetowych on-line, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych i programów
komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

476240
(220) 2017 09 07
WILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) willo organic

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.15, 26.04.22
(510), (511) 5 suplementy diety, farmaceutyki.
(210) 476247
(220) 2017 09 07
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) SUI
(510), (511) 3 olejki naturalne.
(210) 476251
(220) 2017 09 07
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) Air Mat
(510), (511) 5 maty antypleśniowe.
476267
(220) 2017 09 08
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) ADASEPT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
i leczenia skóry oraz błon śluzowych, spraye antyseptyczne
do stosowania na skórę, preparaty farmaceutyczne stosowane w profilaktyce i leczeniu ran i podrażnień skóry.
(210)
(731)

476268
(220) 2017 09 08
K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) karobijouline
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria
i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria
ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej
[biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami],
broszki [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria],
dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie,
kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub
półprzetworzone, naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), ozdoby z żółtego
bursztynu, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki [biżuteria], platyna [metal], spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub
kute, stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki
do krawatów, szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii, zawieszki
[biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub
kute, zwijane etui na biżuterię.
(210)
(731)
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476271
(220) 2017 09 08
K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) karo bijou line
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria
i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria
ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej
[biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami],
broszki [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria],
dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie,
kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub
półprzetworzone, naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), ozdoby z żółtego
bursztynu, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki [biżuteria], platyna [metal], spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub
kute, stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki
do krawatów, szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii, zawieszki
[biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub
kute, zwijane etui na biżuterię.
(210)
(731)

476272
(220) 2017 09 08
K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) www.karobijouline.pl
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżuteria], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria
i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria
ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej
[biżuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami],
broszki [biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria],
dzieła sztuki z metali szlachetnych, kamienie jubilerskie,
kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki [biżuteria], medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nieprzetworzone lub
półprzetworzone, naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), ozdoby z żółtego
bursztynu, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], pierścionki [biżuteria], platyna [metal], spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetworzone lub
kute, stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki
do krawatów, szpilki ozdobne, zapięcia do biżuterii, zawieszki
[biżuteria], zawieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub
kute, zwijane etui na biżuterię.
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(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
wydawnicze i reporterskie.
476275
(220) 2017 09 08
ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PEM-HEART
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 38 przesyłanie wiadomości, transmisja
plików cyfrowych, 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego.
(210)
(731)

476276
(220) 2017 09 08
ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) apto
(210)
(731)

(210)
(731)

476273
(220) 2017 09 08
ŻABIŃSKA-LUBOWIECKA EWA VELLP PROFESSIONAL
BEAUTY EXPERT, Katowice
(540) FANTASMAGORIE MAGAZYN STYLISTÓW PAZNOKCI
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.16, 24.17.20
(510), (511) 9 oprogramowanie (software), platforma na urządzenia mobilne do uwierzytelniania i autoryzacji.
(210) 476277
(220) 2017 09 08
(731) ASZTEMBORSKI MICHAŁ, Borkowo Wielkie
(540) Rolnik Liczy.pl

(531) 05.07.02, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.08
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analizy kosztów, badania rynkowe, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie porównywania cen, wyceny
handlowe, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, agencje pośrednictwa pracy, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe
i ogłoszeniowe, w tym w Internecie i poprzez Internet, aukcje
publiczne, aukcje internetowe, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych
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w bazach komputerowych, 42 administrowanie stronami
komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja oprogramowania
komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet, udostępnienie wyszukiwarek internetowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu
osób trzecich, obsługiwanie baz danych dostępnych przez
Internet, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet.
476279
(220) 2017 09 08
ŻABIŃSKA-LUBOWIECKA EWA VELLP PROFESSIONAL
BEAUTY EXPERT, Katowice
(540) Vellp Professional Beauty Expert

Nr ZT42/2017

sprzedaż znaczków charytatywnych, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne przez portal internetowy gromadzenie funduszy na cele charytatywne przez zbiórki do puszek
umieszczanych w miejscach publicznych, organizowanie
i prowadzenie zbiórek funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem portalu internetowego.
(210) 476286
(220) 2017 09 08
(731) FUNDACJA SIEPOMAGA, Poznań
(540) ratujemy zwierzaki

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi
wydawnicze i reporterskie.
(210) 476285
(220) 2017 09 08
(731) FUNDACJA SIEPOMAGA, Poznań
(540)

(531) 02.09.01, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, t-shirty
z krótkim rękawem, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie powierzchni reklamowej
w serwisach internetowych, usługi związane z promocją,
reklamą i marketingiem działalności organizacji pozarządowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji dla organizacji pozarządowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji w zakresie gromadzenia funduszy na cele
charytatywne, usługi reklamy, marketingu i promocji w sieci
Internet, 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne związane
z opieką nad zwierzętami, organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez
sprzedaż znaczków charytatywnych, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne przez portal internetowy gromadzenie funduszy na cele charytatywne przez zbiórki do puszek
umieszczanych w miejscach publicznych, organizowanie
i prowadzenie zbiórek funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem portalu internetowego.
476288
(220) 2017 09 08
KRAJOWE CENTRUM TURYSTYKI I HOTELARSTWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
KATOWICE
(540) KCTiH
(510), (511) 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy
finansowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów, informacja o ubezpieczeniach, handel walutami i wymiana walut, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, 39 usługi w zakresie
organizowania wycieczek, transport pasażerski, 45 sprawy
sporne (usługi pomocy w -), usługi alternatywnego rozwiązywania sporów.
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 29.01.01, 26.13.01
(510), (511) 25 obuwie, nakrycia głowy, odzież, t-shirty
z krótkim rękawem, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie powierzchni reklamowej
w serwisach internetowych, usługi związane z promocją,
reklamą i marketingiem działalności organizacji pozarządowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji dla organizacji pozarządowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji w zakresie gromadzenia funduszy na cele
charytatywne, usługi reklamy, marketingu i promocji w sieci
Internet, 36 zbiórki funduszy na cele charytatywne związane
z opieką nad zwierzętami, organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez

(210) 476292
(220) 2017 09 08
(731) ROWICKI PAWEŁ CONEX IMPORT, Warszawa
(540) MALEDIVES Paradise collection
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(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów zawarte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze,
torebki, torby zakupowe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, piórniki, kosmetyczki, wizytowniki, etui
na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry zwierzęce, skóry
surowe, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki i parasole
przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie
oraz męskie.
476300
(220) 2017 09 08
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZETWÓRCZE GAL L.P.M.Ł. MAREK SPÓŁKA
JAWNA, Poznań
(540) GAL
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, maści kosmetyczne, olejki
kosmetyczne, pomadki do ust, 5 leki, witaminy, suplementy
diety, suplementy odżywcze i dietetyczne, produkty dietetyczne do celów medycznych, tran, 29 oleje jadalne do celów kulinarnych, 30 słodycze – żelki, cukierki, lizaki, miód, produkty pszczele: pyłek pszczeli, mleczko pszczele, kit pszczeli,
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej takich
towarów jak: kremy kosmetyczne, maści kosmetyczne, olejki
kosmetyczne, pomadki do ust, leki, witaminy, suplementy
diety, suplementy odżywcze i dietetyczne, produkty dietetyczne do celów medycznych, tran, oleje jadalne do celów
kulinarnych, słodycze – żelki, cukierki, lizaki, miód, pyłek
pszczeli, mleczko pszczele, kit pszczeli.
476311
(220) 2017 09 09
SPED-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) BLOGTRANSPORTOWY.PL PIERWSZY PRAKTYCZNY
PORTAL DLA BRANŻY TSL

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.11.01
(510), (511) 41 publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe.
476314
(220) 2017 09 09
BAJON-PIETNICZKA ALEKSANDRA BROOKLYN,
Warszawa
(540) Brooklyn
(510), (511) 41 akademie, edukacja, edukacja [nauczanie],
edukacja dorosłych, edukacja językowa, edukacja on-line
z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów, edukacja przedszkolna, edukacyjne kursy
z zakwaterowaniem, edukacyjne usługi doradcze, kształce-

(210)
(731)

51

nie praktyczne [pokazy], kursy instruktażowe, kursy językowe, kursy korespondencyjne, kursy korespondencyjne, nauka
na odległość, kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy szkolne
związane z przygotowaniem do egzaminów, nauczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie indywidualne, nauczanie języków, nauczanie języków obcych, nauczanie przedszkolne,
nauka indywidualna, opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych,
opracowywanie podręczników edukacyjnych, organizacja
egzaminów [edukacja], organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja konferencji edukacyjnych,
organizacja kursów językowych, organizacja seminariów,
organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów,
organizacja webinariów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie on-line, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie
i prowadzenie zajęć, organizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, organizowanie imprez
edukacyjnych, organizowanie indywidualnej nauki języków,
organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie kursów instruktażowych, organizowanie kursów
korespondencyjnych, organizowanie kursów stosujących
metody nauczania programowanego, organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na odległość, organizowanie
kursów wykorzystujących metody samokształcenia, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie
seminariów, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa
uczniów w kursach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, organizowanie
warsztatów, organizowanie wykładów, organizowanie wykładów edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach,
prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych,
prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie
kursów korespondencyjnych, prowadzenie kursów nauki
na odległość na poziomie podstawowym, prowadzenie
kursów nauki na odległość na poziomie średnim, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, przeprowadzanie
egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów
edukacyjnych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, przyznawanie świadectw edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, rozrywka, rozrywka on-line,
seminaria, seminaria edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, sprawdziany edukacyjne, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkoły korespondencyjne, świadczenie
usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach
pozalekcyjnych, świadczenie usług w zakresie szkół i kur-
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sów językowych, świadczenie usług w zakresie tłumaczeń,
testy edukacyjne, usługi tłumaczenia, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenie ustne [język], udostępnianie kursów
korespondencyjnych, udostępnianie kursów szkoleniowych
dla młodych ludzi, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udzielanie informacji edukacyjnych on-line
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie lingwistyki, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w postaci
kursów korespondencyjnych, usługi edukacyjne w postaci
spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, usługi edukacyjne w zakresie
języków, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne związane z nauką
języków obcych, usługi egzaminowania (edukacyjne), usługi
nauki języka obcego, usługi nauki na odległość świadczone on-line, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów
szkoleniowych, usługi pisania tekstów, usługi szkół [edukacja], usługi szkół korespondencyjnych, usługi szkół w zakresie
nauczania języków obcych, usługi świadczone przez placówki oświatowe, usługi tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie
edukacji i nauczania, usługi w zakresie firmowych imprez
dla klientów lub pracowników (rozrywka), usługi w zakresie
nauczania języków obcych, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
[rozrywka], usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, usługi wideobiblioteki, warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja],
zapewnianie edukacji, zapewnianie kursów edukacyjnych,
zapewnianie kursów językowych, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie szkoleń, kształcenia
i nauczania, zapewnianie zajęć on-line dla niewielkiej grupy
uczniów.
476318
(220) 2017 09 10
MEDINUTRILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Escinal

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 5 suplementy diety, 29 produkty uzupełniające
dietę nie do celów leczniczych, środki zawierające ekstrakty
roślinne nie do celów leczniczych, 30 produkty uzupełniające dietę nie do celów leczniczych, środki zawierające ekstrakty roślinne nie do celów leczniczych.
(210) 476328
(220) 2017 09 11
(731) WYSOCZAŃSKI HUBERT MARIUSZ, Warszawa
(540) faceboutiques
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
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ży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, usługi sklepów detalicznych
on-line obejmujące odzież, usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, usługi handlu detalicznego związane
z futrami sztucznymi, usługi handlu detalicznego w zakresie
akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie licytacji
świadczone w Internecie, usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję,
a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi
aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne on-line, usługi aukcji on-line dla osób trzecich, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu,
organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie
pokazów w celach handlowych, pokazy towarów dla celów
reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, świadczenie usług
w zakresie reklamy komputerowej, udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług,
udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji.
476330
(220) 2017 09 11
TRADER.COM (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AUTOTRADER

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe poprzez Internet, usługi w zakresie
udostępniania powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń
reklamowych lub handlowych poprzez Internet, przygotowywanie oraz publikacja treści reklamowych poprzez Internet, usługi publikacji treści reklamowych, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie elektronicznych
tablic ogłoszeń, 41 usługi w zakresie publikacji czasopism
internetowych, usługi w zakresie publikacji elektronicznych
(niepobieralnych), udostępnianie publikacji on-line, usługi
w zakresie publikacji ogłoszeń on-line, 42 usługi w zakresie
administrowania stronami internetowymi, usługi w zakresie
instalacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, two-
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rzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenia i utrzymywania systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
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476336
(220) 2017 09 11
DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski
(540) PARTY Krakers CEBULOWE
(210)
(731)

476332
(220) 2017 09 11
VERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ojrzanów
(540) Verto
(210)
(731)

(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi: agencji doradztwa personalnego,
agencji pośrednictwa pracy, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, zarządzania kadrowego, doradztwo
w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, wyboru i selekcji personelu, selekcja personelu
na podstawie testów psychologicznych, analiza i ocena
kompetencji pracowników, 41 edukacja, usługi coachingu,
rozwój osobisty, nauczanie w zakresie zasobów ludzkich,
zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania pracownikami,
zarządzania sprzedażą i marketingiem, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie: konferencji, szkoleń, warsztatów szkoleniowych,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
książek, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi sprawdzianów edukacyjnych, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci
komputerowych, poradnictwo zawodowe.
(210) 476333
(220) 2017 09 11
(731) FUNDACJA JEDYNA TAKA, Ciechocinek
(540)

(531) 01.05.01, 02.03.23, 03.07.17, 24.09.02
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.

(531) 05.09.06, 08.01.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciastka, herbatniki, herbatniki petit-beurre, piernik,
pierniczki, jadalne wafle, wafelki, słodycze [cukierki], batoniki, batony zbożowe i energetyczne, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, biszkopty, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek, wyroby piekarnicze
zawierające kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby cukiernicze z mąki, tarty z owocami,
pastylki [wyroby cukiernicze], pomadki [cukierki], ptifurki
[ciasteczka], ciastka czekoladowe, słodycze czekoladowe,
gofry, krakersy, ciasteczka ryżowe, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, przekąski z produktów zbożowych,
przekąski słone na bazie mąki, przekąski wytwarzane
z muesli, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż,
tapioka, sago, mąka, preparaty zbożowe, chleb, lody,
cukier, miód, syropy i melasa, słodkie bułeczki, brioszki (drożdżowe bułeczki), bułki, ciasta zawierające mięso,
mięso zapiekane w cieście, produkty żywnościowe z ciasta, ciasto na ciastka, ciasto na wypieki, mieszanki gotowe
do pieczenia, ciasto w proszku, aromaty do ciast, cukierki,
słodziki naturalne, cukierki miętowe, pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], czekolada, pralinki, napoje czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, guma do żucia,
nielecznicze napoje herbaciane, napoje na bazie kakao,
napoje kakaowe z mlekiem, karmelki [cukierki], nielecznicze draże, napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
środki wiążące do lodów spożywczych, lukier do ciast,
lukrecja [cukiernictwo], makaroniki [wyroby cukiernicze],
marcepan, potrawy na bazie mąki, mąka, mięta do wyrobów cukierniczych, pasta migdałowa, miód, muesli, musy
czekoladowe, musy deserowe, musy (wyroby cukiernicze),
chipsy [produkty zbożowe], pizza.
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(210) 476337
(220) 2017 09 11
(731) TASLAQ WESAM, Dynów
(540) KEBABER

miód, syropy i melasa, słodkie bułeczki, brioszki (drożdżowe
bułeczki), bułki, ciasta zawierające mięso, mięso zapiekane
w cieście, produkty żywnościowe z ciasta, ciasto na ciastka, ciasto na wypieki, mieszanki gotowe do pieczenia, ciasto w proszku, aromaty do ciast, cukierki, słodziki naturalne,
cukierki miętowe, pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze],
czekolada, pralinki, napoje czekoladowe, napoje czekoladowe z mlekiem, guma do żucia, nielecznicze napoje herbaciane, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem,
karmelki [cukierki], nielecznicze draże, napoje na bazie kawy,
napoje kawowe z mlekiem, lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, środki wiążące do lodów spożywczych,
lukier do ciast, lukrecja [cukiernictwo], makaroniki [wyroby
cukiernicze], marcepan, potrawy na bazie mąki, mąka, mięta
do wyrobów cukierniczych, pasta migdałowa, miód, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, musy (wyroby cukiernicze), chipsy [produkty zbożowe], pizza.

(531) 02.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, warzywa, gotowe posiłki
składające się głównie z kebaba.

(210) 476344
(220) 2017 09 11
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) SMAKAMI

476338
(220) 2017 09 11
DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski
(540) PARTY Krakersy MIX SOLONY
(210)
(731)

(531) 11.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy, zupy błyskawiczne, zupy w proszku, zupy w płynie, gotowe dania warzywne, gotowe dania
z mięsa, ajvar jako pasta warzywna, 30 ketchup, majonez,
musztarda, ocet, przygotowany chrzan jako przyprawa, sosy
zimne, sosy gotowe, sproszkowane sosy w postaci granulowanej, przyprawy, przyprawy sypkie, przyprawy w płynie,
gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, pesto jako
sos.
(210) 476357
(220) 2017 09 12
(731) BRODOWSKA SYLWIA, Iława
(540) P

(531) 08.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
ciastka, herbatniki, herbatniki petit-beurre, piernik, pierniczki,
jadalne wafle, wafelki, słodycze [cukierki], batoniki, batony
zbożowe i energetyczne, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, biszkopty, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby piekarnicze zawierające kremy, wyroby
piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby cukiernicze
z mąki, tarty z owocami, pastylki [wyroby cukiernicze], pomadki [cukierki], ptifurki [ciasteczka], ciastka czekoladowe,
słodycze czekoladowe, gofry, krakersy, ciasteczka ryżowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski słone na bazie mąki, przekąski wytwarzane z muesli, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż,
tapioka, sago, mąka, preparaty zbożowe, chleb, lody, cukier,

(531) 05.07.02, 27.05.21
(510), (511) 31 zboże surowe.

Nr ZT42/2017
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(210) 476359
(220) 2017 09 12
(731) WANAT TOMASZ, Gorysławice
(540) HARTGE MOTORSPORT

(531) 26.04.03, 27.05.01
(510), (511) 12 stabilizatory poprzeczne do pojazdów,
resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, tuleje do pojazdów, drążki skrętne do zawieszeń pojazdów lądowych,
w szczególności do samochodów, amortyzatory do samochodów, kierownice pojazdów, przekładnie do pojazdów lądowych, części tunigowe do pojazdów, akcesoria
tuningowe do pojazdów, mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądowych, części konstrukcyjne do samochodów, części układu wydechowego samochodów, osłony do kół, felgi, akcesoria do felg,
w szczególności dystanse i śruby, akcesoria do kół, elementy konstrukcyjne karoserii pojazdów, aerodynamiczne elementy do nadwozi pojazdów, części wykończenia
wnętrza samochodów, tapicerka do pojazdów, fotele
samochodowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów oraz towarów związanych z naprawą, tuningiem
i konserwacją pojazdów, w szczególności, samochodów
za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz
sieci Internet, 37 regulacja [tuning] pojazdów, obsługa
i naprawa samochodów, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją samochodów, konserwacja
i naprawa pojazdów, naprawa karoserii samochodowych,
usługi w zakresie naprawy pojazdów w nagłych wypadkach [pomoc drogowa].
(210) 476362
(220) 2017 09 12
(731) KORBANK SPÓŁKA AKCYJNA, WROCŁAW
(540) POLSKI KAPITAŁ

(531) 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi public relations, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, usługi marketingowe, telemarketing, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
reklama, informacja o działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, dostarczenie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów reklamowych.
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(210) 476364
(220) 2017 09 12
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE
(540) LIDL podróże CIĄGLE NOWE POMYSŁY NA WYJAZD

(531) 18.05.03, 26.04.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, także w Internecie, usługi marketingowe dla
towarów i usług dla osób trzecich, udostępnianie adresów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej, kontaktów handlowych i ekonomicznych, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu, usługi marketingowe także dla osób trzecich, marketing w sieciach cyfrowych, usługi telemarketingu, usługi
public relations, promocja sprzedaży, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, publikowanie druków w celach reklamowych, zwłaszcza broszur
turystycznych, także w formie elektronicznej i w Internecie,
wynajem i pośrednictwo dotyczące czasu reklamowego
w mediach komunikacyjnych, pośrednictwo w umowach
odnośnie świadczenia usług dla osób trzecich za pośrednictwem kanału do telezakupów (wymienione w tej klasie), przyjmowanie zleceń za pośrednictwem infolinii i call
center, opieka, systematyzacja i zestawianie danych w bazach komputerowych dla programów lojalnościowych, doradztwo organizacyjne odnośnie działań mających na celu
przywiązanie klienta, prowadzenie programów lojalnościowych w zakresie marketingu obejmującego przyznawanie
premii i innych korzyści o wartości pieniężnej, wydawanie
broszur, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
transport osób i towarów, zwłaszcza drogowy, kolejowy,
wodny i powietrzny, transport rzeczny, przewóz bagaży,
logistyka transportu, organizowanie, rezerwowanie oraz
pośrednictwo w zakresie podróży, wycieczek i rejsów,
pośrednictwo w usługach transportowych (ujętych w tej
klasie), organizowanie, rezerwowanie oraz pośrednictwo
w zakresie wycieczek objazdowych, wypraw i wycieczek
ze zwiedzaniem, zwiedzanie turystyczne, konsulting w zakresie podróży i opieka osobista nad podróżnymi, wynajem, rezerwacja i pośrednictwo dotyczące samolotów,
wynajem rezerwacja i pośrednictwo dotyczące statków,
wynajem, rezerwacja i pośrednictwo dotyczące pojazdów
mechanicznych, rowerów i koni, organizacja wypraw, wakacji i zwiedzania, prowadzenie biur podróży oraz usługi biur
podróży (ujęte w tej klasie), zwłaszcza konsulting, rezerwacja miejsc na podróż, informacja podróżna, pośrednictwo
w zakresie usług transportowych i podróży, rezerwacja
podróżna (ujęta w tej klasie), informacja o podróży udzielana za pośrednictwem Internetu, zwłaszcza konsulting,
rezerwacja miejsc na podróż, informacja podróżna, pośrednictwo w usługach transportowych i podróżach, rezerwacja podróżna (ujęta w tej klasie), informacja w zakresie
podróży udzielana za pośrednictwem Internetu, zwłaszcza
w zakresie rezerwacji i bukowania w sektorze turystycznym
i podróży biznesowych, konsulting za pośrednictwem infolinii lub call center odnośnie turystyki (w zakresie ujętym
w tej klasie), transport i pakowanie oraz przechowywanie
towarów, 41 organizowanie i prowadzenie usług opieki nad
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dziećmi (rozrywkowych i edukacyjnych), organizacja zakwaterowania turystycznego (rozrywka), prowadzenie klubów zdrowia (ujętych w tej klasie), siłowni, studiów fitness,
pól golfowych, kortów tenisowych, obiektów jeździeckich,
przedszkoli (edukacja, rozrywka), kin, dyskotek, obiektów
muzealnych (pokazy, wystawy), salonów gier, obozów
sportowych, instalacji sportowych i parków rozrywki, organizacja zawodów sportowych, organizowanie i planowanie
imprez kulturalnych i sportowych, rezerwacja miejsc na imprezy sportowe, naukowe i kulturalne (ujęte w tej klasie),
publikacja materiałów drukowanych, innych niż do celów
reklamowych, zwłaszcza książek, czasopism i gazet, także
w formie elektronicznej i w Internecie, usługi parków rozrywki i parków tematycznych w zakresie edukacji i rozrywki,
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, konsulting za pośrednictwem infolinii i call center w zakresie rezerwacji na imprezy sportowe, naukowe i kulturalne, informacje z zakresu
rozrywki, zwłaszcza za pośrednictwem sieci on-line i Internetu, 43 tymczasowe zakwaterowanie, aprowizacja w żywność i napoje, usługi zakwaterowania (hotele, pensjonaty),
pośredniczenie oraz wynajem domów wczasowych, mieszkań wczasowych i apartamentów wczasowych, usługi rezerwacji hoteli, świadczenie usług przez hotele, pensjonaty
i motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
usługi pensjonatów, hoteli i moteli, wynajmowanie sal
na zebrania, usługi barowe, usługi restauracyjne, konsulting za pośrednictwem call center lub infolinii w zakresie
usług zakwaterowania (hotele, pensjonaty), usługi zakwaterowania (domy wczasowe) oraz wynajem domów wczasowych, rezerwacja pokoi i rezerwacja hoteli oraz aprowizacja w żywność i napoje oraz zapewnienie zakwaterowania
na pobyt czasowy.
476373
(220) 2017 09 12
SORRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ONULI
(510), (511) 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, 25 odzież.
(210)
(731)

476384
(220) 2017 07 10
TKACZ WALDEMAR CENTRUM AUDIOLOGICZNO-PROTETYCZNE MAYTONE, Łódź
(540) Maytone
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 37 naprawa i konserwacja aparatów słuchowych
dla osób niesłyszących, 44 dopasowanie aparatów słuchowych.
476389
(220) 2017 09 12
EKO-KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) sayyes

(210)
(731)

Nr ZT42/2017

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 olejki do masażu, woski do masażu, żele do masażu, perfumy, perfumy w płynie, perfumy w postaci stałej, perfumy o zapachu drewna cedrowego, dezodoranty, dezodoranty
przeciwpotne, dezodoranty do stóp, dezodoranty dla zwierząt,
dezodoranty i antyperspiranty, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty w kulce, dezodoranty do ciała, dezodoranty do użytku osobistego, mydła, mydła perfumowane,
perfumowane mydła, mydła toaletowe, przeciwpotowe mydła,
mydła nielecznicze, mydła kosmetyczne, mydła granulowane,
mydła do rąk, mydła w żelu, mydła w płynie, mydła i żele, mydła
w kremie, mydła w kostce, mydła do twarzy, mydła w postaci
żelu, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła do użytku osobistego, mydła do pielęgnacji ciała, mydła do użytku domowego,
mydła w płynie do rąk i twarzy, mleczko kąpielowe, płatki kąpielowe, płyn do kąpieli, żel do kąpieli, zioła do kąpieli, sole do kąpieli, kryształki do kąpieli, proszki do kąpieli, piany do kąpieli, piana
do kąpieli, olejek do kąpieli, oliwki do kąpieli, preparaty do kąpieli,
aromatyczne olejki do kąpieli, nielecznicze pianki do kąpieli, olejki
do kąpieli nielecznicze, nielecznicze proszki do kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, pieniące się żele do kąpieli, pieniące się płyny
do kąpieli, pianka do kąpieli dla niemowląt, płyny do kąpieli w pianie, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, preparaty do kąpieli
w pianie, mydła w płynie do kąpieli, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, balsamy po opalaniu, mleczko po opalaniu, żele
po opalaniu [kosmetyki], olejki po opalaniu, środki nawilżające
po opalaniu, kremy po opalaniu, preparaty po opalaniu, do celów
kosmetycznych, mleczka nawilżające, żele nawilżające, nawilżające balsamy do ciała, nawilżające kremy do skóry, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, chusteczki oczyszczające
do higieny intymnej dla kobiet, płyny do przemywania pochwy
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących, woski do depilacji, 5 dezodoranty (do powietrza), dezodoranty do butów, dezodoranty
do samochodów, mydła lecznicze, mydła dezynfekujące, mydła
antybakteryjne, sole do kąpieli mineralnych, woda morska do kąpieli leczniczych, terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli,
preparaty do kąpieli do celów medycznych, intymne preparaty
nawilżające, higieniczne środki nawilżające, środki nawilżające
do pochwy, środki do higieny intymnej dla kobiet, 10 przyrządy
do masażu, urządzenia do masażu, rękawice do masażu, przyrządy do masażu ręcznego, urządzenia do masażu stóp, urządzenia
do masażu ciała, aparaty do masażu wibracyjnego, elektryczne
przyrządy do masażu, przyrządy do masażu estetycznego, urządzenia do masażu szyi, urządzenia do masażu pleców, urządzenia
do masażu generujące wibracje, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, urządzenia do masażu [do celów medycznych],
urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, prezerwatywy, prezerwatywy o właściwościach plemnikobójczych,
prezerwatywy do celów profilaktycznych, prezerwatywy do celów higienicznych, prezerwatywy do celów medycznych, prezerwatywy ze środkami plemnikobójczymi, aparaty do masażu,
elektryczne aparaty do masażu do użytku domowego, gadżety
erotyczne, zabawki erotyczne, wibratory jako akcesoria erotyczne
dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych,
kulki dopochwowe, będące akcesoriami erotycznymi dla dorosłych, przyrządy do powiększania penisa, stanowiące akcesoria
erotyczne dla dorosłych.
(210) 476390
(220) 2017 09 12
(731) NGUYEN THI THU PHUONG, Łazy
(540) JIALIQIANMEI FASHION - JLQM
(510), (511) 25 kurtki, bluzy, bluzki, kombinezony, spodnie,
swetry.

Nr ZT42/2017
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(210) 476407
(220) 2017 09 13
(731) CALLEJA SERGIO, Warszawa
(540) Peaudouce
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(540) OSOME

(531) 27.05.17, 27.07.01
(510), (511) 18 torby, torby sportowe, torby gimnastyczne,
25 odzież, ubrania codzienne, koszulki, koszulki polo, bluzy,
czapki sportowe, czapki z daszkiem.
(531) 02.09.01, 27.05.17, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 5 majtki higieniczne, majtki chłonne dla osób
cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluszki dla
niemowląt, podpaski higieniczne.
(210) 476408
(220) 2017 09 13
(731) DUCHNOWSKI PIOTR, Sztum
(540) CH Cream Hurt

(531) 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku
z odzieżą, za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, usługi importu i eksportu odzieży.
476412
(220) 2017 09 13
BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisów
(540) BRUK

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 kostka brukowa, ogrodzenia niemetalowe,
schody niemetalowe, ogrodzenia balkonowe, palisady niemetalowe, kostki brukowe betonowe, beton, podłogi betonowe, betonowe rury, pachołki betonowe, słupy betonowe,
sklepienia betonowe, bloczki betonowe, płyty betonowe,
płyty chodnikowe, betonowe elementy budowlane, betonowe elementy brukowe, gotowe betonowe elementy
budowlane, bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów
rzeki, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, kratki
burzowe [drenażowe konstrukcje betonowej, kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje betonowej, ściany betonowe do celów budowlanych, wyroby dekoracyjne z odlewów
betonowych, panele betonowe.
(210)
(731)

476413
(220) 2017 09 13
OSOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

476419
(220) 2017 09 13
MAXIM CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Maksymilianowo
(540) BOXARTO BY MAXIM
(510), (511) 16 opakowania z papieru, kartonu i tworzyw
sztucznych.
(210)
(731)

476487
(220) 2017 09 15
LABODIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) LABODIET HERBODERMA
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt.

(210)
(731)

476489
(220) 2017 09 15
GRABOWSKA IWONA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
MALUTKOWO, Kraków
(540) Malutkowo
(510), (511) 41 prowadzenie przedszkola, nauczanie, 43 prowadzenie placówek opieki dziennej nad przedszkolakami
i małymi dziećmi (żłobki).
(210)
(731)

(210) 476498
(220) 2017 09 15
(731) ZESŁAWSKI WIESŁAW, Warszawa
(540) McAron

(531) 09.01.10, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem.
476499
(220) 2017 09 15
POLSKI FARMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tarczyn
(540) CENTRUM ODCHOWU JAŁÓWEK Nasze Mleko
(210)
(731)
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(531) 01.15.15, 07.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 krowy żywe, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, 35 usługi reklamy i promocji, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, 44 hodowla zwierząt, doradztwo
związane z hodowlą zwierząt.
(210) 476500
(220) 2017 09 15
(731) ROBAK MACIEJ, Warszawa
(540) POLAND TOUR

(531) 01.03.01, 01.03.06, 01.03.12, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 planowanie, organizacja i rezerwacja podróży, wycieczek i zwiedzania, doradztwo w dziedzinie
podróży, organizowanie wiz podróżnych, paszportów
i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających
za granicę, organizowanie biletów lotniczych, biletów
rejsowych i biletów kolejowych, oprowadzanie wycieczek, prowadzenie wycieczek, zwiedzanie turystyczne,
usługi przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
usługi rezerwacji biletów, organizowanie i świadczenie
usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, czarterowanie jednostek pływających, czarterowanie
transportu, 43 usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi hoteli, hosteli i pensjonatów, zakwaterowania
turystycznego, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, organizowanie posiłków
w hotelach.
(210) 476504
(220) 2017 09 15
(731) LESIK TOMASZ, Tarnowskie Góry
(540) INVO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 księgowość, przygotowanie zeznań podatkowych, fakturowanie, 42 instalacje oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego.
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(210) 476506
(220) 2017 09 15
(731) STOKOWSKI PRZEMYSŁAW STOKMED, Przeźmierowo
(540) Stokban

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 10 bandaże do stóp [usztywniające], bandaże
podtrzymujące stosowane w sporcie lekkoatletycznym, bandaże elastyczne, bandaże do stawów, podtrzymujące samoprzylepne bandaże, bandaże podtrzymujące do stosowania
w sporcie, bandaże ortopedyczne, bandaże podtrzymujące
do stawów, bandaże [usztywniające] do użytku weterynaryjnego, bandaże usztywniające na stawy.
476515
(220) 2017 09 15
SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) citylink
(510), (511) 36 doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa
i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem
budynków, dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji
budowlanych, nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie
finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi nabywania
nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, wynajem pomieszczeń
handlowych, wynajem nieruchomości, 37 budowa i naprawa
magazynów, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
nieruchomości komercyjnych, usługi budowlane, zarządzanie
projektem budowy, 39 magazynowanie, składowanie, świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów,
wynajem miejsc magazynowych, wynajmowanie magazynów,
wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, wynajmowanie
miejsc do magazynowania.
(210)
(731)

(210) 476587
(220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Cholest

Nr ZT42/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki
zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi,
ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez
zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji,
dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle
perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące,
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki
esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż
lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska,
kleje do przymocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa,
olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty
do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko
migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy
do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności,
preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki
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na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki
do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku
farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku,
jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze,
pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(210) 476599
(220) 2017 09 18
(731) PALEWSKI BARTOSZ, Kraków
(540) X LEVEL X EXPERIENCE

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa z ochraniaczami.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

475140, 475529, 475800, 476101

2

475140, 475800

3

473299, 474076, 474078, 474759, 474765, 474776, 475003, 475140, 475358, 475513, 475752, 475798, 475799,
475929, 476076, 476093, 476096, 476102, 476247, 476300, 476389, 476587

4

468589, 472391, 475140, 475701, 475702, 475705

5

473458, 473887, 474076, 474078, 474575, 474759, 474765, 474766, 474776, 475003, 475140, 475358, 475513,
475522, 475752, 476240, 476251, 476267, 476300, 476318, 476389, 476407, 476487, 476587

6

474291, 475140, 476026

7

472725, 474650, 474843, 474844, 474847, 474858, 475140, 475789

8

470855, 474472, 475140, 475789, 476093, 476096

9

472969, 473415, 473597, 474598, 474599, 475140, 475789, 475876, 475928, 475929, 476003, 476146, 476147,
476179, 476180, 476188, 476275, 476276

10

473415, 474076, 474078, 475140, 475358, 475752, 475895, 476389, 476506

11

473923, 475140, 475552, 475553, 475556, 475733, 475789, 476093, 476096

12

473954, 474472, 474650, 474831, 475140, 476165, 476359

13

467768, 475140, 475947, 475948, 475951, 475955

14

474349, 474352, 475140, 476268, 476271, 476272

15

475140, 475928

16

464689, 471756, 472969, 473597, 474958, 475140, 475436, 475947, 475948, 475951, 475955, 476093, 476096,
476101, 476143, 476147, 476179, 476180, 476188, 476419

17

473954, 474291, 475140

18

475140, 476093, 476096, 476180, 476188, 476292, 476413

19

465792, 472704, 474291, 474862, 475140, 475529, 475552, 475556, 476026, 476101, 476412

20

472704, 473415, 475140, 475384, 475789, 476026, 476093, 476096, 476225

21

475140, 475553, 476093, 476096, 476180, 476188

22

475140

23

475140

24

476373

25

462826, 466269, 471238, 472595, 474472, 474673, 474958, 476093, 476096, 476180, 476182, 476188, 476285,
476286, 476292, 476373, 476390, 476413, 476599

26

476093, 476096

27

471920

28

472969, 473415, 475947, 475948, 475951, 475955, 475957

29

471933, 473197, 473198, 473493, 474721, 475042, 476141, 476160, 476176, 476300, 476318, 476337, 476344

30

466993, 467067, 471933, 472462, 472546, 473197, 473198, 473962, 474058, 474122, 474723, 475530, 475645,
475936, 475943, 476053, 476158, 476160, 476207, 476300, 476318, 476336, 476338, 476344

31

471933, 476357, 476499

32

462826, 471933, 473156, 473157, 473158, 473699, 474521, 474653, 474657, 474682, 474685, 474704, 474768,
474769, 475777, 475778, 475936, 475939, 476141, 476160, 476180, 476188

33

468550, 471933, 472740, 474521, 474653, 475635, 475939, 476180, 476188

34

462826, 471933, 473709, 475120, 475121, 475123
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1

2

35

465792, 467768, 468589, 470253, 470271, 470287, 470449, 471756, 471933, 472391, 472462, 472546, 472595,
472784, 472934, 472969, 472977, 473197, 473198, 473427, 473597, 473699, 473923, 474076, 474078, 474252,
474254, 474572, 474598, 474599, 474650, 474735, 474835, 474958, 475007, 475377, 475526, 475529, 475544,
475545, 475549, 475598, 475773, 475800, 475924, 475943, 476030, 476093, 476096, 476146, 476160, 476171,
476172, 476182, 476222, 476237, 476273, 476277, 476279, 476285, 476286, 476300, 476328, 476330, 476332,
476359, 476362, 476364, 476408, 476499, 476504

36

465348, 470716, 472391, 474147, 474252, 474254, 474269, 474446, 474452, 474646, 474817, 474865, 475526,
475598, 476030, 476236, 476285, 476286, 476288, 476515

37

465348, 470253, 470716, 472391, 472704, 473299, 473427, 473912, 474252, 474254, 474269, 474472, 474650,
474831, 475072, 475529, 475598, 475773, 475789, 476359, 476384, 476515

38

472969, 473597, 474865, 475007, 476237, 476275, 476330

39

461110, 472391, 472784, 473093, 473415, 474430, 475544, 475545, 475598, 475800, 475924, 476093, 476096,
476160, 476236, 476288, 476364, 476500, 476515

40

471756, 472391, 473299, 475936, 476143

41

464689, 470271, 470287, 472691, 472784, 472969, 472977, 473171, 473597, 473699, 474146, 474147, 474446,
474452, 474735, 474825, 474835, 475007, 475436, 475526, 475928, 475929, 475957, 476002, 476030, 476146,
476147, 476171, 476172, 476179, 476180, 476188, 476273, 476279, 476311, 476314, 476330, 476332, 476333,
476364, 476489

42

465348, 470253, 470716, 472391, 472704, 472969, 473597, 473954, 474817, 475007, 475436, 475598, 475773,
475789, 475800, 476143, 476237, 476275, 476277, 476330, 476504

43

471548, 471933, 472546, 473699, 473738, 473739, 473740, 474521, 474653, 474723, 474825, 474835, 475936,
476156, 476160, 476171, 476172, 476364, 476489, 476498, 476500

44

469784, 473695, 473912, 474076, 474078, 474147, 476384, 476499

45

470271, 470287, 472969, 472977, 475007, 475938, 476093, 476096, 476288

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

100% ZIELONA ENERGIA
ACTIVE
ADASEPT
Air Mat
alma-color
AM2
Amrit EXPRESS
Amrit Oriental FOOD
Amrit Oriental FOOD
Anielskie Krówki PEŁNE SŁOWA BOŻEGO
Apteka Gemini
Apteki Gemini
apto
AUTOTRADER
Balonowe Zoo
Blizny Oceanic
BLOGTRANSPORTOWY.PL PIERWSZY
PRAKTYCZNY PORTAL DLA BRANŻY TSL
BOXARTO BY MAXIM
BPI
Brooklyn
BRUK
BULL PUB
CAPRI
CEBULARZ OD KUŹMIUKA
CEG
cement AS Cement z Warty!
CENTRUM ODCHOWU JAŁÓWEK
Nasze Mleko
CH Cream Hurt
chefs only!
CHRUPOSZKI
Ciasteczkarnia mignon
citylink
CYTRYNKA
Panowie, mówiąc krótko - to nie do picia
DARY ORIENTU
DARY SADU
Delecta PROSTO Z SERCA BUDYŃ JAGLANY
SMAK WANILIOWY z Serca NATURY
NOWOŚĆ MĄKA JAGLANA PRAŻONA
NATURALNA WANILIA
Dental White
desa MODERN
DOBRY MATERIAŁ
DOM4U

472391
473493
476267
476251
475800
476143
473740
473738
473739
475943
474078
474076
476276
476330
475957
474776

door plus
Dream Wash
DUCH SANU
DWAEM MEDIA GROUP
e FAKTURA
E1GOKART HALOWY TOR KARTINGOWY
edupolisa.pl
Escinal
ESKA
eucocar
faceboutiques
FANTASMAGORIE
MAGAZYN STYLISTÓW PAZNOKCI
Favola
Fikaminki
FIRE - TECH
Fixcast Braces
FIXTEC
FLIS Happy Time MILK & HAZELNUT
hazelnut cream filled wafer
with a chocolate covering
florimeble.pl
fmPRO
FOTOGRAFIA KOLEKCJONERSKA FK
Fragrans
GAL
GALLAHER’S IRISH CAKE
GALRACH since 1988
GENUS MEUM
GP GOLD PRESTIGE WYDAWNICTWO
GR-7 PROFESSIONAL REAL SHADES OF HAIR
grawer radaway
GREENERY DIFFERENT ROOTS, COMMON GOAL
GROT BS
GROT R 20 FB-M1
GROT S 16 FB-M1
GROT S
GRUPA MAJSTER pszczółka
Pracowita w domu i ogrodzie
HADEX
HARTGE MOTORSPORT
HEKKO
HELLENA ORANŻADA fit 30 % MNIEJ KALORII
oryginalny smak zawiera słodzik
otrzymywany z liści stewii

476026
474844
475939
470271
465792
472784
476030
476318
475928
476236
476328

476311
476419
474269
476314
476412
476156
475530
473962
474858
476101
476499
476408
476222
472462
474058
476515
474862
473197
473198

475645
473695
474958
462826
465348

476273
475936
475752
474291
475895
472725

466993
475384
476146
475526
475003
476300
475121
474352
472977
464689
476076
475553
472934
475955
475947
475951
475948
473427
475598
476359
476237

474682
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1

HELLENA ORANŻADA oryginalny smak
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE!
HELLENA ORANŻADA oryginalny smak
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE!
HEM Hankook Electric Mobility Technology
HERMETICA
HURTOWNIA-ADRENALINY.PL extremesports
InterLink
INVO
iSTick removable
J InterLink
JEZIORO TAJEMNIC AKCJA
EXPLORACYJNO-HISTORYCZNA
Jezioro Tajemnic
JIALIQIANMEI FASHION - JLQM
Jmp
K KROMATIN
karo bijou line
karobijouline
KCTiH
KEBABER
KG Od 2016 Księstwo Góralskie
Od 2016 www.księstwogoralskie.pl
KKS
KOMPOTECH
KORONA KRÓLÓW
KOS
Kulaj i Hulaj GALERIA BOREK OSTRZESZÓW
KURKUMIK
Kursy Sowa
L BRITOP LIGHTING
L4Age by Oceanic
LABODIET HERBODERMA
LANDTABAK
LeanOZ
LEGALTECH
Lemarpol
LIDL podróże CIĄGLE NOWE POMYSŁY
NA WYJAZD
LIPOWA ART
LIPOWA ART
LŁ LANGE ŁUKASZUK od 1987
LO3VE your skin
LUKULLUS od 1945
MAGIS
MALACTA
MALEDIVES Paradise collection
Malutkowo
martel
MARTER 2
MARTER
Maytone

2

474685
474704
476165
476003
473171
474598
476504
471756
474599
476172
476171
476390
472595
471238
476271
476268
476288
476337
475140
474735
473954
473597
471933
474825
474657
472691
473923
474759
476487
475123
475549
475938
474650
476364
474252
474254
475789
475798
475042
474865
473887
476292
476489
475072
475778
475777
473912

63
1

Maytone
McAron
Medizal
medsoft
Mega WASH
MIAROLOGIA
Miedziowe 44 BROWAR RZEMIEŚLNICZY
ROK ZAŁOŻENIA 2017
Młody Book
MORZE UŚMIECHU KURORT DLA ZĘBÓW
Moto Hangar
MOTOCHAIN
na miarę radaway
NEPTUN BALTIC LAGER
PANUJE NAD BAŁTYKIEM
NEURO Revital
NEXTM
O3ZONE
Old Gdansk
ONDI
ONULI
Opti Cholest
Opti Dose
OSOME
P
PALONA W POLSCE GALICYA CAFE
PARTY Krakers CEBULOWE
PARTY Krakersy MIX SOLONY
pasieka u karola
Peaudouce
PEM-HEART
PERGOLA RESTAURACJA & CAFE-BISTRO
Petteroe’s ORIGINAL NORSK KYALITET
SIDEN 1913
PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA
CZARNE NIEPASTERYZOWANE
NIEFILTROWANE SZLACHETNY
SMAK WIELKOPOLSKI
PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA
LAGER NIEPASTERYZOWANE
NIEFILTROWANE SZLACHETNY
SMAK WIELKOPOLSKI
PIWO RZEMIEŚLNICZE POSNANIA
PSZENICZNE NIEPASTERYZOWANE
NIEFILTROWANE SZLACHETNY
SMAK WIELKOPOLSKI
PIZZERIA MUZYCZNA
PKZ
PLATINUM max expert
PLATINUM max expert
PLATINUM max expert
podusza
POLAND TOUR

2

476384
476498
475358
475876
476102
475436
474653
470449
469784
474831
474472
475552
474768
474575
474572
475799
474521
474817
476373
476587
474847
476413
476357
476207
476336
476338
476053
476407
476275
472546
473709

473158

473156

473157
471548
472704
475701
475702
475705
476225
476500
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1

2

1

2

POLREGIO
POLSKI KAPITAŁ
PORADNIA AURIS
Power Up
PREMIUM BRAND 100 % PREMIUM COFFEE
GOLD KING LION SUPERIOR PREMIUM
BRAND 100% ARABICA WHOLE BEAN COFFEE
RadaDrain
ratujemy zwierzaki
REMEDIUM CHEMIA BUDOWLANA
ROCKSTOCK FESTIVAL
ROCKSTOCK FESTIVAL
ROCKSTOCK
ROCKSTOCK
ROKBLU
ROLLING
Rolnik Liczy.pl
RSEnergy
RUFI Innovations
SALAMI KRÓLEWSKIE
Salesbook
sayyes
SCARCAPS
SCARŻEL
SHOBU
słodka cukierenka
SMAKAMI
SONIX
Sophia
sPlace Park
STANKO
Steam Touch
Stokban
Stypendia im. dra Jana Kulczyka
Stypendia im. Jana Kulczyka
SUI
Sun eska Bar
SunRay OUTDOOR HEATING

461110
476362
474147
475522

SURVIVAL WAŁU POMORSKIEGO
SZKOŁA GRY W GOLFA www.sgwg.pl
SZOPI
SZOPI.PL
ŚRODOWISKO MIEJSKIE
Świeżaki
TANI OPAŁ WĘGLOMAT automat do
sprzedaży węgla z dostawą do domu
EKOGROSZEK WĘGIEL DO KOTŁÓW
Z PODAJNIKIEM
TECHNOWORLD
TERESA WERNER
THE RITZ-CARLTON YACHT COLLECTION
THE WALL WYGRAJ MARZENIA
Tommi
totalbet
TREMAN PROFESSIONAL COSMETICS
TRENA PROFESSIONAL COSMETICS
Tussi Care
USTECKIE
VA VISIT ALBUM
Vellp Professional Beauty Expert
VenoMAX
Verto
Vi ESPRESSO FLAVORED VODKA
VIG EKSPERT
VILLA VODKA HIGHT
QUALITY – DISTILLED IN POLAND
W WONDERWALL STUDIO
willo organic
WINDplay
www.karobijouline.pl
X LEVEL X EXPERIENCE
ZALIPIANKI EWA WACHOWICZ
ZDROWA STOPA-OBUWIE.ca
www.zdrowastopa-obuwie.pl dr Orto SYSTEM
zglospranie.pl
Zwyczajna

476002
474146
475544
475545
476182
476141

467067
475556
476286
475529
476147
476179
476180
476188
474721
475120
476277
475773
470855
476176
475377
476389
474766
474765
474723
474122
476344
474430
468550
470716
474673
474843
476506
474452
474446
476247
473699
475733

468589
470253
475929
473093
475007
476160
472969
476096
476093
473458
474769
475924
476279
475513
476332
472740
474646
475635
471920
476240
473415
476272
476599
474835
466269
473299
476158

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.
491179
845699
872516
1145147
1302999
1333525
1366064
1366131
1366137
1366171
1366185
1366232
1366236
1366261
1366262
1366263
1366276

1366318
1366319
1366415
1366446

Lederer (2017 07 18)
32
BONO (2017 07 11)
CFE: 03.01.08, 27.05.01
31
PETTY (2017 07 11)
CFE: 03.01.06, 26.04.15, 27.05.01
31
Love Peace coffee (2017 07 18)
CFE: 02.09.01, 05.07.01, 24.17.25, 27.03.01,
43
29.01.13
KISS Chocolaterie (2017 08 03)
CFE: 27.05.10
30
SYMBIOSYS (2017 09 14)
5, 10
IRONBULL (2017 04 24)
CFE: 03.04.04, 29.01.01
28
(2016 10 27, 2016 05 12)
CFE: 01.15.15, 26.04.09,
6, 7, 9, 11, 17, 19, 20,
29.01.12
37, 42
here (2016 12 27, 2016 06 30)
CFE: 26.03.01, 27.05.01,
9, 35, 38, 39, 42
29.01.12
GR GREEN WORLD (2017 02 23)
CFE: 27.05.22
25, 35
MEOMARI (2017 03 13)
CFE: 27.05.17
33
Rbtime (2017 04 10)
CFE: 02.09.04, 27.03.02, 27.05.01,
9, 28, 42
29.01.12
NORLANDIA (2017 03 17,
41, 43, 44, 45
2017 02 20)
CR-JET (2017 05 08, 2017 04 20)
9, 37
CR-NEXT (2017 05 08, 2017 04 20)
9, 37
Agricon (2017 05 09,
6, 19, 37, 42
2017 02 06)
MIJIA (2017 04 28)
CFE: 27.05.17
7, 9, 11, 12, 14, 16,
18, 20, 21, 25, 28,
35, 38, 42
FD (2017 06 13)
CFE: 26.01.18, 27.05.22, 28.03.00
7
mijia (2017 04 28, 2016 11 25)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
16
ARSENAL (2017 03 16, 2017 02 09)
CFE: 23.03.10, 26.13.01, 27.05.17
6, 7
xin Xue Lian (2017 03 20)
CFE: 05.05.19, 26.01.02, 27.01.12,
29
28.03.00, 29.01.15

1366472
1366488
1366511
1366702

1366767
1366768
1366769
1366801
1366804
1366808
1366815
1366845
1366853
1366877
1366915
1366938
1367007
1367010
1367111
1367130
1367131
1367180
1367276
1367316
1367469

Amitol-POS (2017 07 11)
5
HABA (2017 06 23)
CFE: 26.04.04, 27.05.24, 29.01.13
6, 40
AIRREX (2017 06 06)
CFE: 26.01.16, 29.01.13
12, 17
FINIST VODKA Supreme Vodka FINIST ACADEMY OF SUPREME VODKA EXPERTS MOSCOW
- RUSSIA (2017 04 28, 2016 11 08)
CFE: 03.07.01, 25.01.15, 26.04.01, 29.01.13
33
SCULPTEUR DE PERFECTION
3
(2017 07 18)
PURETE SUBLIME (2017 07 18)
3
BEAUTE DE NUIT - GALENIC (2017 07 18)
3
SUBWAY (2017 01 13)
CFE: 24.15.02, 27.05.08
29, 30, 32, 35, 43
FITTEAM Global (2017 08 11)
5
NETSHIELD (2017 08 02, 2017 02 02)
9
(2017 04 24, 2016 11 07)
CFE: 26.05.01, 26.11.03, 29.01.12
33
SOKANY (2017 02 03)
CFE: 27.05.01
7, 9, 11
Bob Snail (2017 04 28, 2017 04 14)
30
HLD (2017 07 24)
CFE: 26.05.01, 27.05.01
7
Marques de Merida
33, 43
(2017 07 28)
VISUCONSULT (2017 08 02)
9
CAPTURE YOUTH (2017 07 05,
3
2017 01 18)
ROADBIB (2017 07 11)
12
DYNABASE (2017 07 03, 2017 01 13)
25
L’IMMENSITE (2017 07 20, 2017 02 15)
3
SUR LA ROUTE (2017 07 20, 2017 02 17)
3
(2017 05 03)
CFE: 26.11.01
18, 25
AU HASARD (2017 07 20, 2017 02 16)
3
Lianli Culture (2017 03 27)
CFE: 28.03.00
16
RE-CUP (2017 05 10, 2017 03 09)
CFE: 24.15.03, 27.05.01, 29.01.12
21, 35, 43

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1366767,

1366768,

1366769,

5

1333525,

1366472,

1366804

6

1366131,

1366263,

1366415,

1366488

7

1366131,

1366276,

1366318,

9

1366131,
1366845,

1366137,
1366938

1366232,

10

1333525

11

1366131,

1366276,

1366845

12

1366276,

1366511,

1367010
1367316

14

1366276

16

1366276,

1366319,

17

1366131,

1366511

18

1366276,

1367180

19

1366131,

1366263

1367007,

1367130,

1367131,

1366415,

1366845,

1366877

1366261,

1366262,

1366276,

20

1366131,

1366276

21

1366276,

1367469

25

1366171,

1366276,

1367111,

28

1366064,

1366232,

1366276

29

1366446,

1366801

30

1302999,

1366801,

31

845699,

872516

32

491179,

1366801

33

1366185,

1366702,

1366815,

1366915

35

1366137,

1366171,

1366276,

1366801,

37

1366131,

1366261,

1366262,

1366263

38

1366137,

1366276

39

1366137

40

1366488

1367180

1366853

1367469

41

1366236

42

1366131,

1366137,

1366232,

1366263,

1366276

43

1145147,

1366236,

1366801,

1366915,

1367469

44

1366236

45

1366236

1367276

1366808,

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.
467275

468410
468411
468408
467280
468745

L’AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME POUR
I’ETUDE ET I’EXPLOITATION DES PROCEDES
GEORGES CLAUDE
2017 07 24
1
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 08 22
5, 29, 32
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 08 22
5, 29, 32
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 08 22
5, 29, 32
B&D HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA
2017 08 29
41, 43
Chanel SARL
2017 09 05
3, 29, 30, 32

470908
470070
471990
471859
468235
468236
470311
469609

Chanel SARL
2017 09 05
25
LEK Pharmaceuticals d.d.
2017 09 25
3, 5
Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
2017 09 26
9, 11
ABDALAH GHARBI NABIL BEN
2017 09 26
32
KARPOWICZ KRZYSZTOF
2017 07 24
40, 42, 43
KARPOWICZ KRZYSZTOF
2017 07 24
40, 42, 43
MEICA Ammerländische Fleischwarenfabrik
Fritz Meinen GmbH & Co. KG
2017 09 26
29, 31, 35
BIKOR PROFESSIONAL COLOR COSMETICS
Małgorzata Wedekind
2017 09 26
3, 35, 41, 44

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