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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.
457422
(220) 2016 06 06
CENTRUM ZASOBÓW CYFROWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mini Gra
(510), (511) 16 druki akcydensowe, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, materiały fotograficzne,
nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury,
poradniki, ulotki bloczki do pisania, bloczki listowe, formularze, naklejki, notesy, obwoluty na luźne kartki, papier do pisania, papier do pakowania, papier w arkuszach, pudełka i pudła z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty, skoroszyty,
zeszyty, etykiety papierowe, kartki wykonane z papieru lub
kartonu, kartoniki, papeterie, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, materiały piśmienne, długopisy, linijki, ołówki, taśmy samoprzylepne, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 28 ozdoby choinkowe, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi
produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i dostarczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw w celach promocyjnych i handlowych, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej,
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu
i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu
internetowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych,
filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku,
urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego
w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej I elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników
sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych
i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń
do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierających
zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów
telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów
telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów
papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek,
czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego,
mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzeda(210)
(731)

ży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane
na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy
komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska,
galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony,
kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne,
pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt
kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery
pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki,
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery,
radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki,
skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu,
szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki,
trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie
informacji, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego,
usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, teleturniejów, reportaży, filmów dokumentalnymi i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów, które mają być nagrywane, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej
rozrywki, teleturniejów i konkursów, umożliwianie dostępu
do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi
poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów
internetowych www, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi udostępniania dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: produkcja filmów
dokumentalnych i fabularnych, reportaży, organizacja poka-
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zów i wystaw w celach rozrywkowych, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu,
usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez
Internet dla celów rozrywkowych, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej,
udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej,
42 opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań
w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych
technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych
zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie
ich w czasie wybranym przez odbiorcę.
459302
(220) 2016 07 19
VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzęsacz
(540) szklarniotron
(510), (511) 7 maszyny, urządzenia i przyrządy stosowane
w rolnictwie i ogrodnictwie-urządzenia i instalacje mobilne
złożone z systemów sterowania klimatem-temperaturą, wilgotnością i naświetleniem, łączących rolę fitotronu i szklarni,
przeznaczone do prowadzenia kultur in vitro, aklimatyzacji
roślin w warunkach in vivo, skracających czas produkcji roślin, urządzenia do rozmnażania roślin w technologii in vitro,
44 usługi rolne i ogrodnicze związane z uprawą roślin, rozmnażanie roślin w technologii in vitro.
(210)
(731)

(210) 464456
(220) 2016 11 28
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) PIWNE TERYTORIA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 19.07.01, 17.05.21
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 prowadzenie sklepów
i stoisk z piwem, napojami alkoholowymi i napojami bezalkoholowymi, usługi handlu detalicznego, hurtowego, w tym
on-line: winem, napojami alkoholowymi i napojami bezalkoholowymi, usługi reklamowe, usługi marketingowe, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, zarządzanie
w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością
gospodarczą, prace biurowe.
(210)
(731)

466143
(220) 2017 01 11
WALAS MACIEJ, ZAREMBA BEATA NATUR-FARM
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
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(540) NATUR Farm

(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki), afisze, plakaty,
35 usługi pośrednictwa w handlu, reklama.
467239
(220) 2017 02 08
EKOTECH - INŻYNIERIA POPIOŁÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) tefra IN

(210)
(731)

(531) 26.01.06, 26.01.22, 26.03.01, 26.03.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, 19 materiały do budowy
i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały
budowlane niemetalowe.
(210) 467847
(220) 2017 02 20
(731) BIŁYK MAREK, Lublin
(540) HOTEL KAZIMIERZÓWKA
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, udostępnianie sal konferencyjnych, 44 usługi spa, zabiegi kosmetyczne, masaże.
467848
(220) 2017 02 18
ABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ABIS
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetyczne nośniki danych, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, alarmy,
analizatory powietrza, artykuły optyczne, baterie, drukarki
komputerowe, ekrany projekcyjne, elektroniczne etykietki
na towarach, tablice wyświetlające, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, głośniki, kalkulatory, kamery wideo,
ładowarki do baterii, magnetyczne nośniki danych, maski
ochronne, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, mikrofony, monitory, optyczne nośniki danych, projektory,
słuchawki telefoniczne, światłowody, telefony komórkowe,
wagi, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych,
materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 35 usługi w zakresie prowadzenia
agencji importowo-eksportowej, zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, administrowania działalności handlowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa handlowego
w zakresie dystrybucji towarów, usługi w zakresie agencji
reklamowej, w tym reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie dystrybucji (rozpowszechniania)
(210)
(731)
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materiałów reklamowych (druków, prospektów, broszur),
reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, sprzedaż hurtowa i/lub detaliczna w placówkach stacjonarnych
i/lub za pośrednictwem sieci elektronicznych, w szczególności Internetu urządzeń i przyrządów: naukowych, żeglarskich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych,
optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych,
kontrolnych, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzeń do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych, kas
rejestrujących, maszyn liczących, osprzętu do przetwarzania
danych, komputerów, programów komputerowych, urządzeń do gaszenia ognia, alarmów, analizatorów powietrza,
artykułów optycznych, baterii, drukarek komputerowych,
ekranów projekcyjnych, elektronicznych etykietek na towarach, tablic wyświetlających, elektrycznych urządzeń kontrolno - sterujących, głośników, kalkulatorów, kamer wideo, ładowarek do baterii, magnetycznych nośników danych, masek
ochronnych, maszyn do liczenia i sortowania pieniędzy, mikrofonów, monitorów, optycznych nośników danych, projektorów, słuchawek telefonicznych, światłowodów, telefonów
komórkowych, wag, zestawów na głowę do rzeczywistości
wirtualnej, papieru i kartonu, druków, materiałów introligatorskich, fotografii, materiałów biurowych, klejów do celów
biurowych lub domowych, materiałów dla artystów, pędzli
malarskich, maszyn do pisania i sprzętu biurowego (z wyjątkiem mebli), materiałów szkoleniowych i instruktażowych
(z wyjątkiem aparatów), materiałów z tworzyw sztucznych
do pakowania, papieru, tonerów i tuszy, mebli, kosmetyków, mydła, środków czyszczących, leków dla ludzi, środków
bakteriobójczych, nożyczek, lamp elektrycznych, żarówek
oświetleniowych, zegarków, toreb, przyborów kuchennych,
odzieży, mat, zabawek, mleka, przekąsek, kwiatów, napoi
bezalkoholowych, owoców, wody, ziół do palenia, 37 regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych, dezynfekcja,
czyszczenie budynków, 39 usługi w zakresie dystrybucji,
odbioru, magazynowania, składowania, pakowania i przewozu lądowego towarów (koleją lub samochodami), dostawa towarów, usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi
kurierskie, 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, prace badawcze, rozwojowe, opinie i ekspertyzy naukowo - techniczne.
(210) 468480
(220) 2017 03 06
(731) PM Tobakk Norge AS, Oslo, NO
(540) h. Petterøe

lub tytoniu w celu uwolnienia zawierającego nikotynę aerozolu do wdychania, płynne roztwory nikotyny do użytku
w papierosach elektronicznych, artykuły dla palaczy, w tym
bibułki i gilzy papierosowe, filtry papierosowe, puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki nie z metali szlachetnych,
ich stopów oraz nie pokryte nimi, fajki, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki, zapałki.
(210) 468689
(220) 2017 03 10
(731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) LA RIVE MEN’S WORLD

(531)

27.05.01, 29.01.13, 19.03.03, 26.11.01, 25.07.08, 26.05.06,
26.05.18, 26.05.99, 26.13.25
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiranty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie,
esencje eteryczne, olejki eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne, toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria), pomadki
do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody
zapachowe.
(210) 468835
(731) LE HO NAM, Łazy
(540) SEVEN.am

(220) 2017 03 14

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, w szczególności: bluzki,
kurtki, bluzy, kombinezony, spodnie, swetry, t-shirty, buty.
(210) 468838
(731) LE HO NAM, Łazy
(540) 7even.am

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń surowy lub przetworzony, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy
aromatyzowane, papierosy kretek, snus, substytuty tytoniu
(nie do celów leczniczych), papierosy elektroniczne, wyroby tytoniowe przeznaczone do podgrzewania, urządzenia
elektroniczne i ich części do podgrzewania papierosów
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież w szczególności: bluzki,
kurtki, bluzy, kombinezony, spodnie, swetry, T-shirty, buty.
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469176
(220) 2017 03 21
INKUBATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grąziowa
(540) inkubatorium

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.15, 26.01.03
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, biura pośrednictwa pracy,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, informacja o działalności
gospodarczej, komputerowe bazy danych, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo
biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa
w handlu, usługi public relations, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, 36 organizowanie wynajmu nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu
osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, 41 doradztwo zawodowe, fotografia,
informacja o edukacji, informacja o rekreacji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
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organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), studia filmowe,
tłumaczenia, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów
komputerowych, badania naukowe, badania techniczne,
chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych,
instalacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja
fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie programów
komputerowych, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów,
projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi
doradcze w dziedzinie technologii, 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,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie
serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.
471318
(220) 2017 05 08
CAPEK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrzyszów
(540) SATURN
(510), (511) 6 płyty drzwiowe metalowe, drzwi metalowe,
okucia drzwiowe metalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe.

(210)
(731)
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(210) 471543
(220) 2017 05 11
(731) NOGUEIRA-ZACHARSKA DOROTA, Mysiadło
(540) Brasil On The Plate
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uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemetalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
asfalt, smoła i bitumy w tym emulsje asfaltowe, lepiki,
masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, nadproża
niemetalowe, dachówki, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
472291
(220) 2017 05 29
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI EKO
CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.01.05, 01.01.10, 11.03.09, 09.01.10
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i obsługi
balów, dyskotek, parków rozrywki, klubów nocnych, salonów gier, kasyn, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki lub edukacji, organizowanie, realizacja i prowadzenie
koncertów, spektakli, wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi artystów estradowych i prezenterów muzyki,
organizowanie pokazów filmowych, usługi agencji dystrybucji biletów na imprezy kulturalne i rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, kolokwiów i warsztatów szkoleniowych,
usługi prowadzenia wycieczek z przewodnikiem, informacja o imprezach rozrywkowych, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów szybkiej obsługi, kafeterii, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi
w zakresie zarządzania przyjazdami i wyjazdami.
472290
(220) 2017 05 29
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

(210)
(731)

(531) 24.03.07, 24.05.20, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika
i wyroby z tych materiałów, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, materiały wypełniające,

(531) 24.03.07, 24.05.20, 25.03.01, 26.01.18, 05.03.13, 27.05.01
(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 farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, 3 środki wybielające
i inne substancje stosowania w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz,
nawilżające i wiążące, paliwa (w tym benzyna) i materiały
oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 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, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały
introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów,
pędzle do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy
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(z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, czcionki drukarskie, matryce drukarskie, chusteczki do demakijażu twarzy, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
472292
(220) 2017 05 29
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIAKCJI EKO
CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY
(210)
(731)

(531)

05.03.13, 24.03.07, 24.05.20, 25.03.01, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.12
(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 farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, 3 środki wybielające
i inne substancje stosowania w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz,
nawilżające i wiążące, paliwa (w tym benzyna) i materiały
oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 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, 16 papier, karton
i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przy-
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rządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce drukarskie, chusteczki do demakijażu twarzy, 42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
472293
(220) 2017 05 29
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI BIO
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 24.03.07, 24.05.20, 26.01.18, 27.05.01
(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, 3 środki wybielające i inne substancje stosowania w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 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, 18 skóra i imitacje
skóry, wyroby z tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż,
tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sos (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce
i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
42 kontrola jakości.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
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472294
(220) 2017 05 29
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI EKO
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 24.03.07, 24.05.20, 26.01.18, 27.05.01
(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 farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, 3 środki wybielające i inne substancje
stosowania w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary,
mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(w tym benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 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, 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania
i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory
do jaj, automaty sprzedające, 8 narzędzia i przyrządy ręczne
(o napędzie ręcznym), sztućce, broń biała, brzytwy, maszynki do golenia, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe,
urządzenia do gaszenia ognia, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
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instalacje sanitarne, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 20 meble,
lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, bursztyn, 21 przybory oraz pojemniki
kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki,
pędzle (z wyjątkiem malarskich), materiały do wytwarzania
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła
stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 22 liny i sznury, sieci, namioty, markizy,
brezenty, żagle, worki, materiały na obicia i do wypełniania
(z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, 24 tekstylia i substytuty
tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 koronki i hafty, wstążki i ploty, guziki, haftki, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 27 dywany, chodniki, maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg,
kilimy (nietekstylne), 28 gry i zabawki, artykuły sportowe
i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko
i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka i produkty zbożowe, chlew, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sos (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 37 usługi
budowlane, naprawy: czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, konserwacja i naprawy opon, usługi instalacyjne,
40 obróbka materiałów, 42 kontrola jakości, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
472295
(220) 2017 05 29
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI EKO
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 24.03.07, 24.05.20, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(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
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do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
barwniki, zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów,
drukarzy i artystów, 3 środki wybielające i inne substancje
stosowania w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary,
mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
(w tym benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, 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, 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania
i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
narzędzia rolnicze o napędzie innym niż ręczny, inkubatory
do jaj, automaty sprzedające, 8 narzędzia i przyrządy ręczne
(o napędzie ręcznym), sztućce, broń biała, brzytwy, maszynki do golenia, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku
lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe,
urządzenia do gaszenia ognia, 10 aparatura i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz
instalacje sanitarne, 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów
biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 20 meble,
lustra, ranki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone
kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, bursztyn, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle
(z wyjątkiem malarskich), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 22 liny i sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty,
żagle, worki, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 26 koronki i hafty, wstążki i ploty, guziki, haftki, szpilki
i igły, sztuczne kwiaty, 27 dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, kilimy
(nietekstylne), 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna-
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styczne, ozdoby choinkowe, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata,
kakao i substytuty kawy, ryż, tapioka 1 probukty zbożowe,
chlew, wyroby cukiernicze 1 słodycze, lody, cukier, miód,
melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sos (przyprawy), przyprawy, lód, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 37 usługi
budowlane, naprawy: czyszczenie budynków od wewnątrz
i zewnątrz, konserwacja i naprawa opon, usługi instalacyjne,
40 obróbka materiałów: drukowanie, wywoływanie filmów
i zdjęć, 42 kontrola jakości, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
472417
(220) 2017 06 01
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) CzuCzulotto
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze,
materiały drukowane, materiały drukowane z grafiką, plakaty, pocztówki, reprinty, nadruki, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do książek, kalendarze, zeszyty notesy
notatniki, papiery opakunkowe, czasopisma, wydawnictwa,
książki, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, druki,
gazety, mapy, w tym mapy edukacyjne, komiksy, książeczki edukacyjne, materiały edukacyjne z papieru, kartonu
i tektury, pudełka kartonowe, naklejki, papierowe miarki
do wzrostu dzieci, cłiusteczki i ręczniki papierowe, modele
trójwymiarowe z papieru, kartonu lub tektury do celów edukacyjnych, 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry dla dzieci,
gry-łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logiczne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki,
zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabawki
w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, deskorolki,
balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy, zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania,
figurki do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy, hulajnogi
-zabawki, 35 sprzedaż artykułów papierniczych, artykułów
piśmienniczych, materiałów drukowanych, grafik, plakatów, pocztówek, reprintów, nadruków, albumów, albumów
na zdjęcia, zdjęć, zakładek do książek, kalendarzy, zeszytów,
notesów, notatników, papierów opakunkowych, czasopism,
wydawnictw, książek, katalogów, informatorów, podręczników, poradników, druków, gazet, map, w tym map edukacyjnych, komiksów, książeczek edukacyjnych, materiałów edukacyjnych z papieru, kartonu i tektury, pudełek kartonowych,
naklejek, wyrobów z papieru, kartonu i tektury, papierowych
miarek do wzrostu dzieci, chusteczek i ręczników papierowych, sprzedaż puzzli, puzzli 3D, gier, w tym gier dla dzieci, gier-łamigłówek, gier planszowych, gier elektronicznych,
gier logicznych, kart do gry, układanek, układanek edukacyjnych, modeli edukacyjnych do składania, zabawek, zabawek
edukacyjnych, mat edukacyjnych dla dzieci, zabawek w postaci miarek wzrostu dla dzieci, figurek, figurek edukacyjnych,
maskotek, maskotek edukacyjnych, artykułów sportowych,
w tym piłek do gry, deskorolek, hulajnóg, sprzedaż balonów
do zabawy, latawców do zabawy, baniek mydlanych do zabawy, sprzedaż modeli trójwymiarowych z papieru, kartonu
lub tektury do celów edukacyjnych, zabawek w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurek do zabawy, figurek
(210)
(731)
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edukacyjnych do zabawy, hulajnóg-zabawek sprzedaż artykułów dla dzieci, w tym odzieży, nakryć głowy, obuwia,
toreb i torebek, usługi reklamowe i marketingowe, prezentowanie produktów w celu sprzedaży, wystawy handlowe,
usługi organizacji wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych.
472542
(220) 2017 06 27
FOS MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Biała Podlaska
(540) cameleon market odzieży używanej
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.23
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży używanej.
(210) 472571
(220) 2017 06 05
(731) KĘCKI MACIEJ, Warszawa
(540) DESTINY
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
prowadzenie sklepów detalicznych i sklepów internetowych
oferujących i sprzedających: mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, środki do pielęgnacji i upiększania ciała, środki do pielęgnacji i upiększania włosów, środki
do czyszczenia zębów, produkty toaletowe, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, zioła do wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych, preparaty do opalania i do ochrony
przed słońcem, preparaty kąpielowe do celów higienicznych,
preparaty do demakijażu, preparaty do golenia i po goleniu,
kosmetyczne sole do kąpieli, zestawy kosmetyczne, prowadzenie sklepów detalicznych i sklepów internetowych oferujących i sprzedających: żywność dietetyczną i suplementy diety stosowane dla celów leczniczych i nieleczniczych,
produkty farmaceutyczne, parafarmaceutyki, kompozycje
związków mineralnych, ekstrakty roślinne do pielęgnacji
skóry, włosów i paznokci, środki dezynfekujące i antyseptyczne, prowadzenie sklepów detalicznych i sklepów internetowych oferujących i sprzedających: okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, etui do okularów, prowadzenie
sklepów detalicznych i sklepów internetowych oferujących
i sprzedających: biżuterię, artykuły dekoracyjne z różnych
materiałów, spinki do mankietów, spinki do krawatów, ozdoby z metali szlachetnych i ich stopów lub pokrywane nimi,
koperty zegarków i opakowania dekoracyjne, zegarki i zegary, opakowania na kosmetyki z metali szlachetnych, puderniczki i mydelniczki z metali szlachetnych, prowadzenie
sklepów detalicznych i sklepów internetowych oferujących
i sprzedających: papier, lekturę i wyroby z tych materiałów,
w szczególności chusteczki higieniczne, pieluchy, ścierki
kuchenne, ręczniki kosmetyczne, serwetki, ręczniki, papier
toaletowy, pojemniki i torby do pakowania, materiały drukowane, fotografie, materiały piśmiennicze, kleje do papieru,
artykuły dla artystów, do rysunku, malarstwa i modelowania,
pędzle, materiały opakowaniowe z plastiku, w tym okładki,
torby i folie, książki, magazyny i gazety, samoprzylepne folie
plastikowe do celów dekoracyjnych, prowadzenie sklepów
detalicznych i sklepów internetowych oferujących i sprzedających: wyroby ze skóry i z imitacji skóry, w tym torby,
pojemniki, portmonetki, pokrowce, etui na klucze, kosmetyczki, skórzane przybory podróżne, torby podróżne, torebki,
walizki, saszetki na artykuły kąpielowe, torby na zakupy, etui
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na ubrania, saszetki na przybory do manicure, osłony przeciwsłoneczne, parasole, prowadzenie sklepów detalicznych
i sklepów internetowych oferujących i sprzedających: pojemniki na śmieci, szczotki, grzebienie, rozpylacze zapachów,
szczotki elektryczne, grzebienie elektryczne, elektryczne
szczoteczki do zębów, pojemniki nie z metali szlachetnych,
urządzenia do celów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, pędzelki do paznokci, poduszeczki do pudru, pędzle do golenia, ściereczki oczyszczające, gąbki, mydelniczki, pojemniki
na mydło, dozowniki do mydła w płynie, obsługiwane ręcznie urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym,
łazience i kuchni, wyroby szklane, z porcelany lub kamienia
stosowane w gospodarstwie domowym, łazience i kuchni
oraz dzieła sztuki ze szkła, porcelany lub kamienia, przenośne
pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym, łazience i kuchni (nie z metali szlachetnych), maty i inne przybory
stołowe, prowadzenie sklepów detalicznych i sklepów internetowych oferujących i sprzedających: bieliznę na potrzeby
gospodarstwa domowego, ręczniki, myjki do twarzy, ręczniki kąpielowe, maty łazienkowe, ściereczki do demakijażu,
ściereczki do wycierania, rękawiczki do mycia ciała, tekstylia
barowe, ściereczki kuchenne i bieliznę stołową, prowadzenie
sklepów detalicznych i sklepów internetowych oferujących
i sprzedających: stroje kąpielowe, płaszcze kąpielowe, czepki
pod prysznic, obuwie kąpielowe, obuwie plażowe, szlafroki,
artykuły tekstylne, artykuły odzieżowe, artykuły obuwnicze,
nakrycia głowy, szale, peleryny ochronne, paski, bieliznę
damską i męską, bieliznę dzienną i nocna, skarpety, pończochy, prowadzenie sklepów detalicznych i sklepów internetowych oferujących i sprzedających: gry, zabawki, artykuły
sportowe, dekoracje choinkowe, 44 usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi, usługi salonów fryzjersko - kosmetycznych,
usługi salonów piękności, usługi u zakresie zabiegów higienicznych i kosmetycznych, konsultacje w zakresie pielęgnacji
urody, konsultacje w zakresie diety i żywienia.
(210) 472600
(220) 2017 06 05
(731) PERRIGUE PATRICK, Poznań
(540) k KROMATIN

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 spodnie sportowe, czapki sportowe, bluzy
sportowe, koszule sportowe, kurtki sportowe, skarpetki sportowe, obuwie sportowe, podkoszulki sportowe.
472760
(220) 2017 06 09
LEWANDOWSKI WALDEMAR PRODUKCJA
I SPRZEDAŻ LODÓW, Różopole
(540) Jankes
(210)
(731)

(531)

29.01.14, 01.01.05, 01.01.10, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13,
27.05.01, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 30 lody, 43 usługi w zakresie prowadzenia
lodziarni.
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(210) 472980
(220) 2017 06 14
(731) LENART IRENEUSZ OMEGA, Gorzów Wielkopolski
(540) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ORANŻADA napój
gazowany PÓŁWYTRAWNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
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budowa tuneli szokowego wychładzania surowca, 40 spawanie metodą MIG/MAG, TIG, MMA, cięcie plazmą, cięcie
palnikiem gazowym, cięcie laserowe, cięcie gilotyną hydrauliczną, walcowanie blach, zwijanie blach, gięcie hydrauliczne,
piaskowanie konstrukcji, śrutowanie konstrukcji, cynkowanie
ogniowe, cynkowanie galwaniczne, hartowanie, wycinanie
precyzyjne laserem, obróbka rur.
(210) 473174
(220) 2017 06 21
(731) ELMAX STORE a.s., Horni Těrlicko, CZ
(540) Elmax

(531)

27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 11.03.01, 11.03.20, 26.01.01,
26.01.06, 08.07.01, 25.01.01
(510), (511) 32 oranżada jako napój gazowany.
473127
(220) 2017 06 20
GRUPA IZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Miszewko
(540) GRUPA IZOLACJE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 11 urządzenia do wytwarzania pary wodnej,
do gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, sprzęty gospodarstwa domowego zawarte w tej klasie, a mianowicie
kuchenki, piece, kuchenki mikrofalowe, palniki, opiekacze,
grille, urządzenie do gotowania jajek, ekspresy do kawy,
szybkowary elektryczne, frytownice elektryczne do smażenia, lodówki i zamrażarki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa,
handel elektroniczny przez Internet, prowadzenie sklepu
internetowego, wszystkich towarów w postaci urządzeń
do wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia.
473274
(220) 2017 08 23
BAUMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) B BAUMATECH sp z o.o.
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe,
rurociąg technologiczny do materiałów niebezpiecznych,
rurociągi przesyłowe, zbiorniki buforowe, zbiorniki powietrza, kondestatu, glikolu, wody lodowej, 11 wentylacja, klimatyzacja, kotły wodne, kotły parowe, stałe zbiorniki ciśnieniowe oraz bezciśnieniowe, instalacje chłodnicze, instalacje
i zbiorniki ciśnieniowe, mroźnie, zasobniki ciepłej wody, hydrofory, poziome oddzielacze cieczy, zbiorniki cieczy, zbiorniki termosyfonowe, zbiorniki oleju, ekonomizery, zbiorniki
sprzężonego powietrza/wyrównawcze,separatory powietrza, rurki manometryczne, sieci rozdzielcze wodociagowe,
17 materiały z tworzyw sztucznych do izolacji termicznej,
37 budowa magazynów suchego składowania, budowa hali
produkcyjnych, budowa przechowalni, budowa warsztatów,
budowa hali handlowych i dystrybucyjnych, budowa budynków socjalnych, budowa biurowców, montaż konstrukcji stalowych, budowa przemysłowych instalacji, naprawa
kotłów wodnych, naprawa kotłów parowych, naprawa stałych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, montaż
izolacji termicznych, realizacja kotłowni przemysłowych
opalanych wszelkiego rodzaju paliwem, realizacja układów
kogeneracji, realizacji trigeneracji, realizacja sieci cieplnych,
realizacja kotłowni parowych i wodnych, realizacja sieci preizolowanych, instalacja uzdatniania wody, realizacja instalacji
przemysłowych z wykorzystaniem pomp ciepła, kolektorów
słonecznych i układów kogeneracyjnych, automatyzacja
pracy instalacji dla energetyki i ciepłownictwa, montaż wentylacji, montaż klimatyzacji, montaż systemów chłodzenia
maszyn i urządzeń, montaż systemu odciągu dymów spawalniczych, montaż systemu odciągu spalin z silników samochodowych, montaż systemu odpylania stanowisk pracy,
budowa mroźni wysokiego składowania, budowa mroźni
składowych, budowa przetwórni i kompletnych zakładów
produkcyjnych, budowa przechowalni owoców i warzyw,

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 asfaltowanie, betonowanie, brukarstwo
i kafelkowanie, budowa autostrad, budowa biur, budowa
bloków mieszkalnych, budowa boisk sportowych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa domów,
budowa dróg, budowa elektrowni, budowa elektrowni
wiatrowych, budowa elektrowni wodnych, budowa fabryk,
budowa fundamentów, budowa galerii, budowa hal sportowych, budowa konstrukcji podziemnych, budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa lotnisk, budowa mostów,
budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów
do celów rekreacyjnych, budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, budowa obiektów medycznych, budowa obiektów publicznych,
budowa obiektów rolnych, budowa obiektów sportowych,
budowa obiektów wypoczynkowych, budownictwo.
(210) 473356
(220) 2017 06 26
(731) CMOK MARCIN DAMIAN, Chyby
(540) flora easteurope
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(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, nawozy użyźniające
glebę, nawozy mineralne i nieorganiczne, sole nawozy, ziemia doniczkowa, organiczna ziemia doniczkowa, 26 sztuczne kwiaty, sztuczne owoce i warzywa, sztuczne kwiaty,
owoce i warzywa z tworzyw sztucznych oraz z materiałów
tekstylnych, rośliny sztuczne, 31 kwiaty, kwiaty cięte, żywe
kwiaty naturalne, kwiaty świeże, świeże kwiaty jadalne,
wieńce z kwiatów naturalnych, rośliny doniczkowe, rośliny
naturalne, rośliny świeże, rośliny kwitnące, rośliny żywe, rośliny liściaste i strączkowe, rośliny pnące, drzewa (rośliny),
sadzonki kwiatów i roślin, nasiona i cebulki kwiatowe, nasiona traw, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż
za pośrednictwem Internetu nawozów, ziemi ogrodniczej,
nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów
reklamowych dotyczących nawozów, ziemi ogrodniczej,
nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, informacja handlowa, promocja sprzedaży nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów
i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, usługi organizowania
programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion
i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin.
(210) 473357
(220) 2017 06 26
(731) CMOK MARCIN DAMIAN, Chyby
(540) flora easteurope
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, nawozy użyźniające
glebę, nawozy mineralne i nieorganiczne, sole nawozy, ziemia doniczkowa, organiczna ziemia doniczkowa, 26 sztuczne kwiaty, sztuczne owoce i warzywa, sztuczne kwiaty,
owoce i warzywa z tworzyw sztucznych oraz z materiałów
tekstylnych, rośliny sztuczne, 31 kwiaty, kwiaty cięte, żywe
kwiaty naturalne, kwiaty świeże, świeże kwiaty jadalne,
wieńce z kwiatów naturalnych, rośliny doniczkowe, rośliny
naturalne, rośliny świeże, rośliny kwitnące, rośliny żywe, rośliny liściaste i strączkowe, rośliny pnące, drzewa (rośliny),
sadzonki kwiatów i roślin, nasiona i cebulki kwiatowe, nasiona traw, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż
za pośrednictwem Internetu nawozów, ziemi ogrodniczej,
nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów
reklamowych dotyczących nawozów, ziemi ogrodniczej,
nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, informacja handlowa, promocja sprzedaży nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów
i roślin, sztucznych kwiatów i roślin, usługi organizowania
programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących nawozów, ziemi ogrodniczej, nasion
i sadzonek roślin i kwiatów, a także świeżych kwiatów i roślin, sztucznych kwiatów i roślin.
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473464
(220) 2017 06 28
INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA
MORATEX, Łódź
(540) MOR
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, zwłaszcza kulo-, nożo- i szpikulcoodporne oraz przeciwuderzeniowe jak ubrania i elementy
ubrań, kamizelki, kaski, hełmy, wkłady balistyczne, koce, plandeki, kombinezony, obuwie, maski, rękawice, siatki, tarcze,
teczki, osłony, parasole, etui.
(210) 473487
(220) 2017 06 29
(731) MAJKA KRZYSZTOF DAN-POL, Poznań
(540) DAN-POL
(510), (511) 1 produkty chemiczne do konserwowania żywności, mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, mieszanki dodatków funkcjonalnych dla przetwórstwa mięsnego, 2 barwniki spożywcze, 29
koncentraty spożywcze: koncentraty spożywcze na bazie
białek jako mieszanki dodatków funkcjonalnych dla przetwórstwa mięsnego i wędliniarskiego poprawiające smak
i przedłużające termin przydatności do spożycia, mieszanki
białek pochodzenia roślinnego dopuszczone do wytwarzania produktów spożywczych, 30 przyprawy i aromaty dla
przetwórstwa mięsnego.
473602
(220) 2017 07 01
ELEKTRYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) ELEKTRYK
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
aparatura elektryczna: szafy rozdzielcze, tablice sterownicze, mierniki elektryczne, styczniki, przekaźniki elektryczne,
elektromagnetyczne i czasowe, wyłączniki nadprądowe,
różnicowe i silnikowe, rozłączniki, odłączniki, ochronniki,
łączniki, przyciski sterownicze, wkładki i podstawy bezpiecznikowe, bezpieczniki, przekładniki prądowe i nadprądowe, transformatory, izolatory, aparatura niskich, średnich
i wysokich napięć, induktory, kondensatory, nadajniki, czujniki, przetwornice elektryczne, wskaźniki, rejestratory, mierniki, alarmy, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
automatyczne wyłączniki czasowe, baterie, baterie wysokonapięciowe, instalacja do inteligentnego domu, elektryczny osprzęt instalacyjny taki jak puszki, łączniki instalacyjne,
listwy, korytka, rury i rurki tworzywowe, uchwyty, osprzęt
odgromowy, elementy ochrony przepięciowej, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty elektryczne, sieci alarmowe, sieci
informatyczne, monitoring, instalacje elektryczne, kable
elektryczne, kable koncentryczne, kable energetyczne,
kable sterownicze, kable optyczne, kable specjalistyczne,
przewody nawojowe, przewody energetyczne, przewody
teletechniczne, przewody specjalne, komputery, urządzenia i osprzęt elektryczny i elektroniczny do współpracy
z komputerem, monitory, drukarki komputerowe, głośniki,
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klawiatury komputerowe, myszy komputerowe, modemy,
skanery, mikrofony komputerowe, kamery wideo, pamięci
komputerowe, mikroprocesory, dyski, magnetyczne nośniki
danych, pendrive, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem,
komputerowe urządzenia peryferyjne, notesy elektroniczne, notesy komputerowe, komputery przemysłowe, panele
operatorskie, oprogramowanie, 11 urządzenia i instalacje
do oświetlenia, oprawy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, oprawy oświetlenia specjalnego, elektryczne lampy oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, osłony
do lamp, obudowy lamp, żarówki oświetleniowe, żarówki
elektryczne, żarówki halogenowe, żarówki LED, urządzenia
i instalacja do wentylacji i klimatyzacji, 37 usługi instalatorskie, konserwowanie i naprawa urządzeń oświetlenia, awaryjnych i ewakuacyjnych, systemów alarmowych, SSWiN,
instalacji odgromowych i uziemiających, montaż, konserwowanie i naprawa monitoringu, systemów zarządzania
i monitorowania z wizualizacją, systemów kontroli dostępu
KD, montaż urządzeń i aparatury wysokiego napięcia i niskiego napięcia, stacji i obiektów elektroenergetycznych,
montaż linii napowietrznych i kablowych wysokiego napięcia i niskiego napięcia, montaż sieci telekomunikacyjnych
i komputerowych, tradycyjnych i światłowodowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż obiektów
ochrony środowiska w zakresie elektrycznym i automatyki,
instalowanie kabli i kabli grzewczych, montaż i konserwacja instalacji systemów przeciwpożarowych, rozruchy
urządzeń i układów technologicznych, nadzory budowlane i elektro-energetyczne, 42 projektowanie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, projektowanie
urządzeń sterujących (szaf rozdzielczych), projektowanie
systemów alarmowych, przeciwpożarowych, zarządzania
i monitorowania, kontroli dostępu, sieci informatycznych,
projektowanie w zakresie stacji, linii i urządzeń elektroenergetycznych, projektowanie instalacji inteligentnego domu,
pomiary elektryczne, ochronne i pomontażowe.
473674
(220) 2017 07 03
PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PLATINUM HOTEL & RESIDENCE
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości. usługi agencji
pośrednictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wynajem i dzierżawa majątku nieruchomego, wynajem apartamentów i mieszkań, wynajem powierzchni biurowych,
zarządzanie nieruchomościami, usługi dotyczące zarządzania domami z apartamentami, usługi zarządzania domami
czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi
administracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwaterowania, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów,
rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater, usługi hotelowe.
usługi domów turystycznych, usługi związane z działalnością pensjonatów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami, transportem.
(210)
(731)

(210) 473691
(220) 2017 07 03
(731) CHROSTOWSKA AGATA, Warszawa
(540) tatata
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek,
35 usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej gier, zaba-
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wek, akcesoriów do zabawy, akcesoriów edukacyjnych,
odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów pielęgnacyjnych
dla dzieci, preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, środków
do higieny jamy ustnej, środków perfumeryjnych i zapachowych, kosmetyków, preparatów do czyszczenia i odświeżania, środków toaletowych, preparatów do prania, środków
ściernych i polerskich, preparatów do pielęgnacji zwierząt,
olejków esencjonalnych i ekstraktów aromatycznych, preparatów do kąpieli, podgrzewaczy do kąpieli, akcesoriów
łazienkowych, suplementów diety i preparatów dietetycznych, herbat leczniczych, żywności dla niemowląt, farmaceutyków i naturalnych środków leczniczych, preparatów
i artykułów higienicznych, opatrunków medycznych, materiałów opatrunkowych i aplikatorów, pieluch dla niemowląt i dorosłych, toreb na pieluchy, pieluchomajtek, wkładek
do pieluch, śliniaków papierowych i niepapierowych, chusteczek higienicznych, artykułów do karmienia i smoczków,
podgrzewaczy butelek dla dzieci, termometrów, sztućców
dla dzieci, butelek dla dzieci, gryzaków dla dzieci, kasków
ochronnych dla dzieci, materacy powietrznych dla dzieci, fotelików dla dzieci do pojazdów, dziecięcych siedzisk
podwyższających do siedzeń pojazdów, nosidełek dla
dzieci, wózków dziecięcych i akcesoriów do nich, pokryć
i pokrowców na wózki dziecięce, pasów bezpieczeństwa
dla dzieci do pojazdów, ochraniaczy na pasy, przyczepek
do przewożenia dzieci, rowerów, biżuterii dla dzieci, instrumentów muzycznych dla dzieci, urządzeń technologii
informacyjnej i audiowizualnych, multimedialnych i fotograficznych, utrwalonych na nośnikach informacji i danych,
nagrań dźwiękowych i filmowych, oprogramowania, edukacyjnych programów komputerowych dla dzieci, instalacji i urządzeń do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i obróbki żywności i napojów, instalacji i urządzeń do chłodzenia i zamrażania, instalacji i urządzeń do oświetlania,
ogrzewania i suszenia, instalacji i urządzeń ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji, nawilżania i oczyszczania powietrza, materiałów drukowanych, materiałów i środków dla
artystów, klejów do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiałów piśmiennych i wyposażenia
edukacyjnego, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu,
modeli architektonicznych, książek, zakładek do książek,
zestawów do malowania, poradników, wydawnictw, kalendarzy, kolorowanek, pamiętników, notesów, piórników,
farb, bloków, albumów na zdjęcia, naklejek, parasoli, stelaży
na plecy do noszenia dzieci, szelek do prowadzenia dzieci,
waliz, toreb podróżnych, toreb, plecaków, toreb i plecaków do wózków dziecięcych, portfeli, kosmetyczek, mebli i akcesoriów meblowych wyposażenia domu, łóżeczek
dziecięcych, śpiworków dla dzieci, śpiworów, poduszek,
pościeli, materacy, statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób
i dekoracji wykonanych z drewna, wosku, gipsu, tworzyw
sztucznych, porcelany, terakoty lub szkła, kubków do karmienia dzieci, nocników dla dzieci, wanienek dla dzieci,
pojemników do użytku domowego, pojemników termoizolacyjnych, przyborów kosmetycznych i toaletowych oraz
artykułów łazienkowych, sprzętu i artykułów do sprzątania
i czyszczenia, koszy, pudełek, pojemników na akcesoria, zabawki, ubrania i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, zastawy
stołowej, naczyń, przyborów kuchennych i pojemników,
termosów, koców, narzut, kołder, ręczników, prześcieradeł,
pościeli, chust, poszewek na kołdry i poduszki, pokrowców
na meble, materiałów do pokrywania podłóg, pokryć ścian
i sufitów, dywanów, mat, wykładzin.
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(210) 473727
(220) 2017 07 05
(731) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., Bethesda, US
(540)

(531)

24.09.02, 24.09.03, 24.09.11, 24.09.21, 03.01.01, 03.01.02,
03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 39 transport osób i towarów, pakowanie i składowanie towarów, usługi w zakresie rejsów, usługi w zakresie
rejsów statkami wycieczkowymi, usługi biur podróży, mianowicie 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.
(210) 473741
(220) 2017 07 05
(731) SYPKA-ABDULLOH JUSTYNA, Warszawa;
ABDULLOH GHAZE, Warszawa
(540) Amrit Sweets & Coffee

(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
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473829
(220) 2017 07 07
FUTURENET INVESTMENT IN COMMERCIAL ENTER
PRISES L.L.C., Dubaj, AE
(540) NF FutureNet UNLIMITED LIFE!
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.19
(510), (511) 35 reklama i marketing stron internetowych on-line, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania
na stronach internetowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę
towarów i usług, promocja on-line sieci komputerowych
i stron internetowych, 38 zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, bezprzewodowy transfer danych przez Internet, 41 usługi w zakresie gier elektronicznych
dostarczonych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, gry internetowe (nie do pobrania), udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają
dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, 42 usługi w zakresie hostingu stron internetowych.
473839
(220) 2017 07 07
SARA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SARA SYSTEM
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 37 czyszczenie budynków, czyszczenie elewacji
budynków, czyszczenie maszyn, czyszczenie powierzchni
handlowych, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie
powierzchni sufitów, czyszczenie powierzchni ścian, czyszczenie przenośnych konstrukcji, usługi czyszczenia przemysłowego, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem
przemysłowym.
(210) 473935
(220) 2017 07 11
(731) LEWANDOWSKI ARTUR ARTPOL, Lubawa
(540) SECONDGRADE.pl drugigatunek.com

(531) 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.13.25
(510), (511) 6 stal, stal nierdzewna, stopy stali, wyroby ze stali,
stal w postaci zwojów, stal w postaci arkuszy, stal nierdzewna
w postaci arkuszy, stal nierdzewna w formie pasów, 40 cięcie stali, polerowanie stali nierdzewnej, szlifowanie, obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne
i polerowanie ścierne, usługi czyszczenia stali nierdzewnej,
usługi polerowania stali nierdzewnej, nakładanie materiałów
wykańczających na arkusze i zwoje ze stali nierdzewnej.
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473938
(220) 2017 07 11
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) nobo
(510), (511) 16 foldery, publikacje drukowane, czasopisma,
periodyki, książki, broszury, papierowe materiały szkoleniowe
i instruktażowe, 36 usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne,
ocena ryzyka ubezpieczeniowego, usługi agencji ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, maklerstwo
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie tworzenia i obsługi
funduszy emerytalnych, usługi akwizycji na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, informacja o ubezpieczeniach,
doradztwo ubezpieczeniowe, wycena finansowa majątku
ruchomego i nieruchomego dla celów ubezpieczeń, organizowanie i prowadzenie działań dotyczących ubezpieczeń,
mających na celu ustalanie rozmiaru szkód, zabezpieczanie
praw regresowych i dochodzenie roszczeń, likwidacja szkód
ubezpieczeniowych, usługi finansowe i inwestycje kapitałowe, w tym związane z działalnością ubezpieczeniową, sponsorowanie finansowe, emisja i obsługa kart stałego klienta,
przetwarzanie płatności, elektroniczny transfer funduszy, pośrednictwo w handlu i wynajmie nieruchomości i mieszkań,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, wydawanie i wykupywanie talonów, żetonów i kuponów wartościowych, usługi
finansowe polegające na zapewnianiu udogodnień kredytowych, sponsorowanie finansowe, zbieranie funduszy na cele
dobroczynne, wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone także za pośrednictwem telekomunikacji, Internetu
i mediów elektronicznych, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia imprez muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, pokazów, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów i sympozjów,
wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, usługi
wydawnicze.
(210)
(731)

473955
(220) 2017 07 11
L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) EVOLET
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, kremy kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych.
(210)
(731)

(210) 474027
(220) 2017 07 12
(731) STANISŁAWCZYK EWELINA, Pabianice
(540) SG Stara gorzelnia

(210) 474131
(220) 2017 07 14
(731) ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Browary Wrocławskie
(510), (511) 35 reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa lub outdoorowa,
reklama za pośrednictwem Internetu, produkcja filmów
reklamowych, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama
i promocja), wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej, tworzenie i uaktualnianie materiałów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie. rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
ulotek, prospektów, druków, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, informacja handlowa,
informowanie o prowadzonej działalności gospodarczej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, przegląd prasy, usługi marketingowe, badania
rynkowe w celach handlowych. reklamowych, marketingowych, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, organizowanie badań handlowych lub
reklamowych we wszystkich środkach przekazu, organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie sprzedażą i bazą
klientów, usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty elektronicznej w celu przyciągnięcia nowych klientów
i utrzymania istniejącej bazy klientów, 36 administrowanie
i zarządzanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
dzierżawa, wynajmowanie, sprzedaż: budynków, domów,
mieszkań, biur, pomieszczeń magazynowych i powierzchni
użytkowej, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy i inwestora robót ogólnobudowlanych, usługi wyceny
nieruchomości, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla
budownictwa mieszkalnego, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania i administrowania nieruchomościami, usługi
doradztwa inwestycyjnego, usługi finansowe, ekspertyzy
oraz analizy finansowe i inwestycyjne, 37 budownictwo,
prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi remontowe budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, usługi wykończeniowe, naprawy obiektów budowlanych,
roboty ziemne oraz wodno - inżynieryjne, wykonywanie
dróg, mostów i nawierzchni, instalowanie drzwi i okien,
nadzór budowlany, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych: rozbiórka
obiektów budowlanych, zabezpieczanie budynków przed
wilgocią, informacja budowlana, izolowanie budynków,
tynkowanie.
474220
(220) 2017 07 17
PETSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Koty pl
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier, wyroby z papieru i tektury,
książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy,
atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki,
nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakładki do książek,
podpórki do książek, koperty, bilety i kupony papierowe, kartki
okolicznościowe, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały introligatorskie, artykuły malarskie,
materiały z papieru na przyjęcia, w tym papier do pakowania
prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama
prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej
czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów piśmienniczych, książek i czasopism, gazet, płyt CD i DVD z filmami i słuchowiskami, oraz z utworami
muzycznymi, programów komputerowych i gier komputerowych, a także zabawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy, sprzętu
elektronicznego, sprzętu sportowego, kosmetyków i perfum,
badania marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi reklamowe
na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem powierzchni reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrywania osób trzecich
w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu,
przygotowywanie reklam prasowych, usługi badania rynku
i opinii społecznej, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych
wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, prenumerata gazet, czasopism na rzecz osób trzecich, usługi przeglądu
prasy, organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach
reklamowych i handlowych, usługi marketingowe, usługi
w zakresie zarządzania centrum informacyjnym, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, prezentowanie usług, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji
i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie
i systematyzowanie danych do komputerowych baz danych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych i komputerowych bazach danych dla osób trzecich, powielanie
dokumentów, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów]
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dla serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
udostępnianie forów internetowych online, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie balów, koncertów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów,
organizowanie pokazów i wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji, rozrywki, zoologii
i kynologii, organizowanie wystaw zwierząt, usługi informacji
o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe,
publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi udostępniania publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputerowych, publikacja treści
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, usługi w zakresie edukacji i nauczania,
usługi w zakresie edukacji i tresury zwierząt, usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie, usługi fotoreportaży,
fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje programów
radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie
i montaż programów radiowych i telewizyjnych.
474226
(220) 2017 07 17
PETSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) psy.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier, wyroby z papieru i tektury,
książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy,
atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze, fotografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki,
nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakładki do książek,
podpórki do książek, koperty, bilety i kupony papierowe, kartki
okolicznościowe, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały introligatorskie, artykuły malarskie,
materiały z papieru na przyjęcia, w tym papier do pakowania
prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi prenumeraty czasopism dla osób trzecich, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama
prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej
czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż za pośrednictwem
Internetu artykułów piśmienniczych, książek i czasopism, gazet, płyt CD i DVD z filmami i słuchowiskami, oraz z utworami muzycznymi, programów komputerowych i gier komputerowych, a także zabawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy,
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sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego, kosmetyków
i perfum, badania marketingowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi
reklamowe na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, pośrednictwo w zakresie
nabywania usługi telekomunikacyjne, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem powierzchni reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi zaopatrywania
osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, ogłoszenia reklamowe, publikowanie
tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, przygotowywanie reklam prasowych, usługi
badania rynku i opinii społecznej, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów handlowych, pośredniczenie w zawieraniu
transakcji handlowych, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie
handlowym, prenumerata gazet, czasopism na rzecz osób
trzecich, usługi przeglądu prasy, organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi
marketingowe, usługi w zakresie zarządzania centrum informacyjnym, przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, prezentowanie usług, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, usługi rejestracji, transkrypcji,
składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet,
cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych i komputerowych bazach danych dla osób
trzecich, powielanie dokumentów, 38 agencje informacyjne,
fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja
plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online,
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi
telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie
wiadomości i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
41 organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie
nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie
balów, koncertów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie pokazów i wystaw, targów
i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji,
rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie wystaw zwierząt,
usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne
i internetowe, publikowanie książek, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, usługi udostępniania publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie edukacji i tresury zwierząt,
usługi w zakresie fotografowania, usługi reporterskie, usługi
fotoreportaży, fotografika artystyczna, filmowanie, przygoto-
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wywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcje programów radiowych, realizacja nagrań audiowizualnych,
nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych.
(210) 474367
(220) 2017 07 19
(731) JAKUBOWSKI KONRAD 2A+ SOLUTIONS, Ząbki
(540) SCRIPTUM PREMIUM SELECTED

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.09
(510), (511) 3 chemia samochodowa, płyny samochodowe,
szampony do pojazdów, preparaty myjące do pojazdów,
środki do czyszczenia pojazdów, środki do polerowania
opon pojazdów-wszystkie wymienione towary zawarte
w tej klasie, 4 oleje motoryzacyjne, oleje samochodowe,
12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie, pojazdy samochodowe oraz części
do nich, podwozia samochodowe, amortyzatory samochodowe, łańcuchy do samochodów, nadwozia, opony, przykrywy, maski silnika do samochodów, urządzenia antypoślizgowe do opon, samochody osobowe, szyby do pojazdów,
szprychy kół pojazdów, sygnalizatory skrętu w pojazdach,
zderzaki do pojazdów, wojskowe pojazdy transportowe,
wentyle do opon w pojazdach, silniki do pojazdów lądowych, pojazdy elektryczne, złącza do przyczep do pojazdów, pojazdy wodne, pojazdy śnieżne, pojazdy powietrzne,
tapicerka do pojazdów, pojazdy-chłodnie, pojazdy zdalnie
sterowane, inne niż zabawki, samochody, pojazdy na poduszce powietrznej, korbowody do pojazdów lądowych,
inne niż części silników, pojazdy kosmiczne, pojazdy do poruszania się po ziemi, w powietrzu, po wodzie i po torach,
środki antypoślizgowe do opon w pojazdach, sygnalizatory
jazdy wstecz do pojazdów, stopnie nadwozia do pojazdów,
siedzenia do pojazdów, obręcze kół do pojazdów, resory
zawieszenia do pojazdów, przeciwoślepieniowe urządzenia
do pojazdów, pokrowce na pojazdy, podwozia do pojazdów,
piasty kół do pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, opony do kół w pojazdach, ogumienia do kół
do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, kuszetki w pojazdach, koła do pojazdów, klaksony ostrzegawcze
do pojazdów, klaksony do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, kierownice do pojazdów, hamulce do pojazdów,
gąsienice do pojazdów, drzwi do pojazdów, dachy składane w pojazdach, bagażniki do pojazdów, karoserie samochodowe, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, alarmy
antywłamaniowe do pojazdów, maski jako klapy silników
samochodowych, amortyzujące resory, sprężyny do samochodów, bagażniki na narty do samochodów, bufety na kółkach samochodowe, markizy samochodowe, zamki i wkładki
do drzwi pojazdów, stacyjki do pojazdów, regulatory napięcia do pojazdów, sprężyny do pojazdów, części motoryzacyjne do pojazdów osobowych, ciężarowych dostawczych,
motocykli, akcesoria motoryzacyjne do pojazdów osobowych, ciężarowych dostawczych, motocykli .
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(210) 474409
(220) 2017 07 20
(731) Kik Textilien und Non-Food GmbH, Bönen, DE
(540) kik KUPUJ UBRANIA Z GŁOWĄ
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie towarów takich jak odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby
jubilerskie, kosmetyki, produkty perfumeryjne, materiały
piśmienne, artykuły gospodarstwa domowego, mianowicie przybory do użytku w gospodarstwie domowym, naczynia, pojemniki i koszyki do użytku domowego, akcesoria
do sprzątania, tace, termometry, rękawiczki, termosy, tarki,
sitka, cedzaki, nożyczki, wiadra, rozpylacze, wieszaki i haczyki
na ubrania, rolki do czyszczenia ubrań, suszarki do bielizny,
podnóżki, taborety ze schodkiem, półki i stojaki na buty, haki,
haczyki, gumki elastyczne, kabłąki ryglujące, zatrzaski, słomki
do napojów, pojemniki do transportu, zastawa stołowa, talerze, przybory kuchenne, bielizna stołowa, pościelowa i domowa, pościel, koce, sprzęt kuchenny, przybory do czyszczenia, preparaty do polerowania, artykuły do przechowywania,
zabawki, ozdoby, książki, świeczki, walizki i torby, parasole,
dywany, pledy, narzędzia, artykuły spożywcze i napoje, karma dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt domowych, elektryczne i elektroniczne przybory do użytku w gospodarstwie domowym, elektroniczne urządzenia rozrywkowe,
meble i wyposażenie, artykuły do robótek ręcznych, artykuły
pasmanteryjne, artykuły oświetleniowe, akcesoria na przyjęcia, artykuły sportowe, artykuły samochodowe, pestycydy,
sprzedaż on-line w zakresie towarów takich jak odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby jubilerskie, kosmetyki, produkty
perfumeryjne, materiały piśmienne, artykuły gospodarstwa
domowego, zastawa stołowa, talerze, przybory kuchenne,
bielizna stołowa, pościelowa i domowa, pościel, koce, sprzęt
kuchenny, mianowicie przybory do użytku domowego, kuchennego, do gotowania i do pieczenia, sprzęt kuchenny,
urządzenia kuchenne, noże kuchenne i inne przyrządy tnące,
wagi kuchenne, pojemniki kuchenne, formy do ciast, pędzle
kuchenne, obrusy, uchwyty do ręczników kuchennych, przybory do czyszczenia, preparaty do polerowania, artykuły
do przechowywania, zabawki, ozdoby, książki, świeczki, walizki i torby, parasole, dywany, pledy, narzędzia, artykuły spożywcze i napoje, karma dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt
domowych, elektryczne i elektroniczne przybory do użytku w gospodarstwie domowym, elektroniczne urządzenia
rozrywkowe, meble i wyposażenie, artykuły do robótek
ręcznych, artykuły pasmanteryjne, artykuły oświetleniowe,
akcesoria na przyjęcia, artykuły sportowe, artykuły samochodowe, pestycydy.
(210) 474470
(220) 2017 07 24
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) CAPITOL
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210) 474471
(220) 2017 07 24
(731) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) PRZEDWIOŚNIE
(510), (511) 41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy filmów kinowych, organizowanie pokazów,
wystaw sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym.
(210)
(731)

474489
(220) 2017 07 24
GMINA MIASTA GDYNI, Gdynia
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(540) eBilet kartamiejska citycard

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne, elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne
do u żytku w związku z płatnością za usługi, elektroniczne
karty chipowe, elektroniczne karty chipowe kodowane, elektroniczne karty - klucze, 35 usługi sprzedaży biletów uprawniających do odbycia przejazdu i podróży drogą, powietrzem
i wodą - prowadzone w formie tradycyjnej, telefonicznej,
internetowej, on-line oraz za pośrednictwem urządzeń odbiorczo - nadawczych i urządzeń do komunikowania na odległość, 39 transport ludzi i towarów drogą, powietrzem
i wodą, transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej, usługi przechowywania bagażu, informacji w zakresie rozkładu
jazdy, rezerwacja miejsc w pociągach, autobusach, organizowanie podróży/wycieczek kolejowych i autokarowych.
(210) 474492
(220) 2017 07 24
(731) ADAMOWICZ ADAM, Sopot
(540) FRACTAL
(510), (511) 9 ekrany projekcyjne, lampy optyczne, lasery
nie do celów medycznych, latarnie magiczne, aparaty projekcyjne, lusterka optyczne, monitory ekranowe, neony reklamowe, baterie do oświetlenia, oświetlenie, światła błyskowe,
sygnały świetlne, urządzenia projekcyjne, wyroby optyczne,
11 elektryczne lampy, reflektory, lampy elektryczne, lampy
oświetleniowe, lampy ultrafioletowego celów innych niż
lecznicze, lampy wyładowcze elektryczne rurowe do celów
oświetlenia, luminescencyjne lampy oświetleniowe, lampy
oświetleniowe, urządzenia i instalacja do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, reflektory do lamp,
35 usługi agencji importowo-eksportowych, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, usługi sprzedaży bezpośredniej,
wysyłkowej jak i za pośrednictwem globalnej sieci komunikacyjnej, następujących towarów: ekrany projekcyjne, lampy
optyczne, lasery nie do celów medycznych, latarnie magiczne, aparaty projekcyjne, lusterka optyczne, monitory ekranowe, neony reklamowe, baterie do oświetlenia, oświetlenie,
światła błyskowe, sygnały świetlne, urządzenia projekcyjne,
wyroby optyczne, elektryczne lampy, reflektory, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowego celów
innych niż lecznicze, lampy wyładowcze elektryczne rurowe
do celów oświetlenia, luminescencyjne lampy oświetleniowe, lampy oświetleniowe, urządzenia i instalacja do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, reflektory do lamp, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
474494
(220) 2017 07 24
OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) NU3 LINUM
(210)
(731)

Nr ZT43/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, odżywki wysokoenergetyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety z udziałem białka i węglowodanów, preparaty dietetyczne wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi, ekstraktami roślinnymi i olejami do celów medycznych, preparaty wzmacniające oraz uodparniające z ekstraktami z lnu, z olejem lnianym, dietetyczna żywność do celów medycznych, 29 produkty z dodatkiem lnu
do celów spożywczych, koncentraty i dodatki żywieniowe
wzbogacone olejami.
474516
(220) 2017 07 24
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD
RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
Księżyno
(540) RAK-BUD
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, kasy
pancerne, pojemniki metalowe do przechowywania lub
transportu, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania
się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 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, pakuły, materiały izolacyjne,
elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe,
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
37 Usługi budowlane: asfaltowanie, budownictwo, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Naprawy: budowa i naprawa magazynów, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, ładowanie
akumulatorów do pojazdów, regeneracja maszyn zużytych
lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych
lub częściowo zniszczonych, usługi napraw awarii pojazdów, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie pojazdów
przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, Usługi instalacyjne: instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, izolowanie budynków,
konserwacja pojazdów, lakierowanie, malowanie, montaż
rusztowań, roboty wydobywcze [górnictwo], tynkowanie,
układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi
eksploatacji kamieniołomów, wiercenie studni, wynajem
buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczenia dróg, wynajem
żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie
dróg, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(210)
(731)

474519
(220) 2017 07 24
VERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Reverse
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i aparaty elektroniczne do nagrywania i odtwarzania dźwięków i obrazów, obejmujące: telefony i słuchawki sieciowe i bezprzewodowe, cyfrowe aparaty
fotograficzne i kamery, telefony komórkowe, tablety, przenośne komputery, baterie i akumulatory do przenośnych urządzeń i aparatów elektronicznych, urządzenia przenośne jako
banki do magazynowania energii elektrycznej i zasilania przenośnych urządzeń i aparatów elektronicznych, karty pamięci
i czytniki do przenośnych urządzeń i aparatów elektronicznych, pamięci magnetyczne (pendrive) do magazynowania
i odtwarzania danych cyfrowych w urządzeniach i aparatach
elektronicznych, futerały i pokrowce na urządzenia i aparaty
elektroniczne, słuchawki, mikrofony i urządzenia głośnomówiące przewodowe i bezprzewodowe do urządzeń i aparatów elektronicznych, zasilacze, ładowarki, adaptery i kable
do urządzeń i aparatów elektronicznych, głośniki i urządzenia dokujące oraz podstawki i uchwyty do urządzeń i aparatów elektronicznych, wyświetlacze i klawiatury, akcesoria, gadżety i smycze do urządzeń i aparatów elektronicznych, folie
ochronne, dla sprzętu elektronicznego i dołączane do tego
sprzętu jako folie ochronne dla ekranów i monitorów, futerały i pokrowce z dzianin i materiałów tekstylnych, ze skóry,
materiałów skóropodobnych, z gumy i z tworzyw sztucznych dla przenośnego sprzętu elektronicznego, 35 zgromadzenie przenośnych urządzeń i aparatów elektronicznych
do nagrywania i odtwarzania dźwięków i obrazów, akcesoria
i wyposażenie do przenośnych urządzeń i aparatów elektronicznych w hurtowni i w sklepie, celem zakupu przez odbiorców hurtowych, przedsiębiorców i konsumentów.
(210) 474553
(220) 2017 07 25
(731) BROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) DRAF
(510), (511) 32 piwo.
474570
(220) 2017 07 25
SIUDY KRZYSZTOF ZAKŁAD HANDLOWO
USŁUGOWO REMONTOWY DONA, Zabrze
(540) Spiżarnia Starego Domu
(210)
(731)

(531) 25.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 29.01.15
(510), (511) 29 smalec śląski z dodatkami, smalec, pasztety
mięsne, gotowe dania z mięs, żurek śląski, rolada śląska wołowa, ryby marynowane, żeberka pieczone, kaczka pieczona,
rolada śląska wieprzowa.
474645
(220) 2017 07 26
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) ATLAS SZOP PLUS
(510), (511) 1 detergenty przeznaczone dla procesów
produkcyjnych i przemysłu, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, substancje, materiały i preparaty
chemiczne oraz surowce naturalne, kleje i preparaty klejące
przeznaczone dla przemysłu, impregnaty przeciw plamom,
kleje do impregnacji wodoodpornej, środki impregnujące
do betonu, mieszanki chemiczne do impregnacji wodoodpornej, powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki che(210)
(731)
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miczne], dodatki chemiczne do impregnacji wodoodpornej kamieniarki, preparaty do impregnacji wodoodpornej
[środki chemiczne], preparaty chemiczne do impregnacji
wodoodpornej murów, mieszanki do impregnacji wodoodpornej [inne niż farby], dodatki chemiczne do użytku
w impregnacji wodoodpornej asfaltu, spoiwa [preparaty
do impregnacji wodoodpornej -], z wyjątkiem farb, chemikalia do impregnacji wodoodpornej spoiw, z wyjątkiem
farb, dodatki chemiczne do użytku w impregnacji wodoodpornej betonu, mieszanki uodparniające na czynniki
pogodowe [chemikalia] do impregnacji betonu, powłoki
ochronne do impregnacji wodoodpornej powierzchni
budynków [inne niż farby lub oleje], membrany do impregnacji wodoodpornej w postaci płynów chemicznych
do użytku w budownictwie, chemikalia czyszczące, środki
chemiczne w postaci wzmacniaczy właściwości czyszczących, chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, preparaty czyszczące na bazie
rozpuszczalników do usuwania tłuszczu podczas procesów
wytwarzania, 2 barwniki, koloranty, pigmenty i tusze, naturalne surowe żywice, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, żywice naturalne,
żywice naturalne w stanie surowym, powłoki do impregnacji wodoodpornej [farby], preparaty do impregnacji
wodoodpornej [farby], mieszaniny do impregnacji wodoodpornej [farby], powłoki do impregnacji wodoodpornej
[chemiczne, farby], mieszanki do impregnacji wodoodpornej w postaci farb, powłoki do impregnacji wodoodpornej [z wyjątkiem chemikaliów], niemetalowe materiały
do impregnacji wodoodpornej w postaci farb, powłoki
ochronne do impregnacji wodoodpornej powierzchni budynków [farby], 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania,
środki ścierne i polerskie, środki czyszczące, oleje czyszczące, żrące środki czyszczące, środki czyszczące do kamienia,
preparaty czyszczące do kamieniarki, chusteczki nasączone
preparatami czyszczącymi, preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, substancje do usuwania graffiti,
preparaty do usuwania tłuszczu, rozpuszczalniki do usuwania lakierów, środki do usuwania rdzy, produkty do usuwania plam, rozpuszczalniki do usuwania farb, preparaty
do usuwania pleśni, środki do usuwania kamienia, roztwory
do usuwania powłok malarskich, środki czyszczące do usuwania plam, mieszanki czyszczące do usuwania plam,
preparaty do usuwania powłok podłogowych, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa
domowego, preparaty do usuwania klejów.
474648
(220) 2017 07 27
BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,
Górki Małe
(540) BIFIX NATURALACTIVE
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze,
29 owoce suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury,
30 herbaty, 31 owoce świeże i owoce cytrusowe, 32 napoje
bezalkoholowe, soki i syropy, napoje w proszku.
(210)
(731)

474676
(220) 2017 07 27
RACHFAŁ ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE,
Gniewczyna Tryniecka
(540) instalinox
(210)
(731)
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.08
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe
pionowe i poziome, zbiorniki metalowe filtracyjne, zbiorniki metalowe do systemów solarnych, rurociągi metalowe
zasilające, 7 maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności, jak urządzenia filtrujące, separujące
i wirówki, urządzenia do przenoszenia i transportu, wymienniki ciepła rurowe i rurowo-płaszczowe, elektryczne młynki
do owoców i przypraw, 11 urządzenia do podgrzewania,
chłodzenia, obróbki żywności i napojów jak pasteryzatory
i podgrzewacze, podgrzewacze wody i powietrza, zasobniki
ciepła i pary, 40 obróbka skrawaniem.
474683
(220) 2017 07 27
POLSKIE TOWARZYSTWO DERMATOLOGICZNE,
Warszawa
(540) PTD Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej, wydawanie czasopism, ulotek, folderów,
prospektów i książek, 35 reklama radiowa i telewizyjna, wydawanie opinii o produktach, udzielanie prawa do używania nazwy i logo PTD w kontekście haseł informacyjnych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe bazy
danych, powielanie dokumentów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
reklamy korespondencyjne, usługi w zakresie obsługi i funkcjonowania stoisk wystawowych, badanie opinii, 41 rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego
i kwalifikacji zawodowych lekarzy dermatologów, opieka
nad programami specjalizacji z dermatologii i wenerologii,
organizowanie zjazdów, konferencji, posiedzeń naukowych,
konkursów, wykładów publicznych, pokazów, wystaw, targów w zakresie zaznajomienia z zagadnieniami dermatologii
o charakterze edukacyjnym, inicjowanie i wspieranie prac naukowych, usługi w zakresie szkoleń, seminariów, konferencji,
kursów, sympozjów, 42 usługi rozpowszechniania nowych
technik i technologii w zakresie dermatologii, specjalistyczne badania naukowe w zakresie dermatologii i wenerologii,
specjalistyczne doradztwo naukowe dotyczące dermatologii i wenerologii.
474684
(220) 2017 07 27
POLSKIE TOWARZYSTWO DERMATOLOGICZNE,
Warszawa
(540) POLSKA AKADEMIA DERMATOLOGII I WENEROLOGII
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklamy korespondencyjne, usługi w zakresie obsługi
i funkcjonowania stoisk wystawowych, powielanie dokumentów, badanie opinii, 41 rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy dermatologów i wenerologów, organizowanie zjazdów,
konferencji, posiedzeń naukowych, konkursów, wykładów
publicznych, pokazów, wystaw, targów w zakresie zaznajomienia z zagadnieniami dermatologii i wenerologii o charakterze edukacyjnym, usługi w zakresie szkoleń, seminariów,
konferencji, kursów, sympozjów, 42 usługi rozpowszechniania nowych technik i technologii w zakresie dermatologii
i wenerologii, specjalistyczne badania naukowe w zakresie
dermatologii i wenerologii, specjalistyczne doradztwo naukowe dotyczące dermatologii i wenerologii.

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, kopytka, 35 sprzedaż wyrobów kuchni azjatyckiej
poprzez automaty, 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, 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 .

474700
(220) 2017 07 27
SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON AGATA
AL.CAPONE SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna
(540) DO CZERWONEGO MIĘSA

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 08.05.04, 25.01.15, 26.04.04, 25.07.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi, prezentacje
towarów i usług, usługi związane z publiczną prezentacją
produktów, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także
za pośrednictwem Internetu towarów: napoje alkoholowe,
wina, usługi reklamowe, usługi marketingowe.
(210) 474727
(220) 2017 07 28
(731) ZIĘTEK IGA PPH, Ostrów Wielkopolski
(540) SHOBU HANDROLL SUSHI

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(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

474732
(220) 2017 07 28
KALISKI KLUB SPORTOWY WŁÓKNIARZ 1925 KALISZ,
Kalisz
(540) 1925 KKS KALISZ

(531) 05.07.02, 24.01.03, 24.01.15, 27.05.01, 27.07.11, 29.01.15
(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, odzieży sportowej, w tym odzieży z nadrukami klubowymi, nakryć głowy,
obuwia, sprzętu sportowego, piłek, ochraniaczy i rękawic
bramkarskich, materiałów piśmiennych, artykułów biurowych,
wyrobów papierniczych, 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, walizek, toreb
podróżnych, plecaków, portfeli i etui, parasoli i parasoli ogro-
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dowych, gadżetów w postaci wyrobów ze szkła, kubków, filiżanek, kufli, szklanek, butelek o różnych kształtach, otwieraczy
do konserw i butelek, maskotek, akcesoriów dla palących, wyrobów włókienniczych, 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, 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 oraz w zakresie organizacji wypoczynku.
(210) 474787
(220) 2017 07 31
(731) WITEK RADOSŁAW WIRA, Brzozów
(540) GRUPOMANIA

(531) 13.01.17, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich.
(210) 474813
(220) 2017 07 31
(731) WITEK RADOSŁAW WIRA, Brzozów
(540) sunvio
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(531) 01.03.15, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 zioła lecznicze, suplementy diety i preparaty
lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane.
(210) 474823
(220) 2017 07 31
(731) STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU, Kraków
(540) STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU

(531) 03.07.17, 23.01.05, 26.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 porady z zakresu edukacji i kształcenia doradztwo zawodowe, edukacja, instruktaże, nauczanie,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji i wypoczynku, klubowe usługi
(rozrywka lub nauczanie), kluby zdrowia, usługi w zakresie
poprawiania kondycji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie prowadzenie i obsługa
konferencji, organizowanie prowadzenie i obsługa kongresów, organizowanie prowadzenie i obsługa konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, organizowanie, prowadzenie i obsługa koncertów, organizowanie, prowadzenie i obsługa
sympozjów, organizowanie, prowadzenie i obsługa zjazdów, organizowanie, prowadzenie i obsługa seminariów,
organizowanie prowadzenie i obsługa loterii, pokazy kształcenia praktycznego, usługi związane z organizowaniem
wystaw w muzeach, planowanie i organizowanie przyjęć
(kultura i rozrywka), organizowanie spektakli - impresariat,
organizowanie wystaw w dziedzinie kultury i edukacji, organizowanie zawodów sportowych, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, produkcja przedstawień teatralnych, realizowanie i wystawianie spektakli, widowiska
rozrywkowe i scenicznych, realizacja i wystawianie spektakli
na żywo, usługi dystrybucji biletów [rozrywka], usługi związane z planowaniem, organizacją i obsługą wakacyjnych
obozów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie organizowania
wycieczek edukacyjno - sportowo - wypoczynkowych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wystawianie
spektakli rewiowych.
474834
(220) 2017 08 01
BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,
Górki Małe
(540) BIFIX FRUITACTIVE
(510), (511) 5 herbaty ziołowe lecznicze, zioła lecznicze,
29 owoce suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury,
30 herbaty, 31 owoce świeże i owoce cytrusowe, 32 napoje
bezalkoholowe, soki i syropy, napoje w proszku.
(210)
(731)
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(210) 474881
(220) 2017 08 02
(731) SUDUŁ PAULINA, Toruń; JAKUŁA NATALIA, Czosnów
(540) BUNGEE FITNESS

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż sprzętu do ćwiczeń fitness, sprzedaż sprzętu do ćwiczeń fitness za pomocą Internetu, 41 usługi w zakresie edukacji, informacja o edukacji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów [edukacyjna
lub rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie obozów sportowych, prowadzenie zajęć fitness,
organizowanie sprawdzianów edukacyjnych, organizowanie
widowisk.
(551) wspólne prawo ochronne
474943
(220) 2017 08 02
MED COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Zielony Magnez
(510), (511) 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, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy.
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(540) E-orzech EKOORZECH

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
474960
(220) 2017 08 03
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) E-Groszek EKOGROSZEK
(210)
(731)

(210)
(731)

474954
(220) 2017 08 03
KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) 25 KREISEL
(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
474961
(220) 2017 08 03
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Ekofins EKOMIAŁ
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.05.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych i dla budownictwa, preparaty do gruntowania, preparaty konserwujące
stosowane w budownictwie, środki do uszlachetniania betonu i zapraw, silikony, przemysłowe preparaty czyszczące,
2 farby, lakiery, barwniki, bejce do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, 5 środki grzybobójcze
i dezynfekcyjne, 17 materiały izolacyjne i szczeliwa budowlane, 19 zaprawy budowlane, masy samopoziomujące, gips,
spoiny do fug, tynki szlachetne, powłoki ozdobno - ochronne dla budownictwa.
(210)
(731)

474959
(220) 2017 08 03
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
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materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
(210) 474991
(220) 2017 08 03
(731) ALEX W. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA, Nowiny
(540) Z PRAWDZIWEGO CHMIELU PIWO EST 1551
CHMIELNICKIE Chmielnik - to królestwo chmielu
i browarnictwa, potwierdzeniem tego jest gałązka
chmielu umieszczona w herbie miasta. JASNE PEŁNE
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finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie
akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, sponsorowanie finansowe, usługi finansowania,
wycena nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 38 przesyłanie informacji tekstowych
i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych
i sieci internetowej, usługi dostępu do internetowych serwisów informacyjnych, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 41 usługi wydawnicze, usługi w zakresie organizacji imprez sportowych,
rekreacyjnych, zawodów, nauczanie, szkolenie, usługi w zakresie organizacji pokazów w celach rozrywkowych, kulturallnych i edukacyjnych, prowadzenie treningów w zakresie
dyscyplin sportowych, organizacja imprez rozrywkowych,
przedstawień, przyjęć, balów, organizacja wypoczynku,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów.
(210)
(731)
(540)

475008
(220) 2017 08 04
MAC PRZEDSZKOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(531)

05.11.15, 07.01.14, 06.07.25, 25.01.15, 25.05.25, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo i napoje na bazie piwa.
475000
(220) 2017 08 04
UNIVERSE PROPERTIES GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) UNIWERSYTET INWESTYCJI ZIEMSKICH
(210)
(731)

(531) 01.17.11, 26.07.25, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 świadczenie usług promocji dotyczących
mieszkań, kondominium i wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz urządzeń i udogodnień z nimi związanych, 36 usługi
deweloperskie związane z finansowaniem i obrotem nieruchomościami, świadczenie usług w zakresie rozwoju, zakupu, sprzedaży, finansowania, zarządzania, obsługi, dzierżawy, pośrednictwa dotyczącego mieszkań, kondominium
i wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz urządzeń i udogodnień z nimi związanych, inwestowanie i obrót nieruchomościami na własny rachunek, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sponsorowanie finansowe, wycena
nieruchomości, usługi finansowe, analizy finansowe, operacje finansowe, transakcje finansowe, pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych,
tworzenie funduszy, agencje nieruchomości, doradztwo
w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje

(531) 21.01.25, 26.01.24, 26.11.13, 26.04.01, 29.01.14
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych,
interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, edukacyjne pomoce dydaktyczne,
utwory multimedialne, oprogramowanie gier, 15 instrumenty muzyczne mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i inne, 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, gazety, karty pocztowe, albumy,
atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami
do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi,
komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 20 meble, lustra, stojaki, stoły,
szafki, komody, tablice, krzesła, taborety, wieszaki i haczyki
na ubrania, zasłony, skrzynie, skrzynki na zabawki, skrzynki
na listy, pościel, materace, łóżka, łóżeczka dziecięce, kanapy,
fotele, garderoby, akcesoria wyposażenia wnętrz, 27 dywany, chodniki, maty, wykładziny, tapety, pokrycia podłogowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne,
urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym
ekranem lub monitorem, sprzęt do różnych gier i dyscyplin
sportowych, w szczególności gry korytarzowe, podłogowe i wielkoformatowe, klocki, maty, artykuły plastyczne
i muzyczne, 41 usługi w zakresie prowadzenia przedszkoli,
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usługi edukacyjne dotyczące wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, organizowanie zabaw i imprez rozrywkowych dla dzieci, prowadzenie sal zabaw dla
dzieci, organizacja i prowadzenie kursów edukacyjnych dla
dzieci, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania
i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania
tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze
inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem
wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania
innego niż przedszkolne i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub
edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów, 43 usługi w zakresie prowadzenia placówek opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi,
opieka nad dziećmi, żłobki dla dzieci.
475016
(220) 2017 08 04
MAC PRZEDSZKOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) Zygzak
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych,
interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, edukacyjne pomoce dydaktyczne,
utwory multimedialne, oprogramowanie gier, 15 instrumenty muzyczne mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i inne, 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, gazety, karty pocztowe, albumy,
atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami
do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi,
komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 20 meble, lustra, stojaki, stoły,
szafki, komody, tablice, krzesła, taborety, wieszaki i haczyki
na ubrania, zasłony, skrzynie, skrzynki na zabawki, skrzynki
na listy, pościel, materace, łóżka, łóżeczka dziecięce, kanapy,
fotele, garderoby, akcesoria wyposażenia wnętrz, 27 dywany, chodniki, maty, wykładziny, tapety, pokrycia podłogowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne,
urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym
ekranem lub monitorem, sprzęt do różnych gier i dyscyplin
sportowych, w szczególności gry korytarzowe, podłogowe i wielkoformatowe, klocki, maty, artykuły plastyczne
i muzyczne, 41 usługi w zakresie prowadzenia przedszkoli,
usługi edukacyjne dotyczące wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, organizowanie zabaw i imprez rozrywkowych dla dzieci, prowadzenie sal zabaw dla
dzieci, organizacja i prowadzenie kursów edukacyjnych dla
dzieci, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania
i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania
tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze
inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem
wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania
innego niż przedszkolne i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub
edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
(210)
(731)

27

on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów, 43 usługi w zakresie prowadzenia placówek opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi,
opieka nad dziećmi, żłobki dla dzieci.
(210)
(731)
(540)

475017
(220) 2017 08 04
MAC PRZEDSZKOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce

(531) 29.01.14, 26.01.06, 26.11.13, 02.07.23
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych,
interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych, edukacyjne pomoce dydaktyczne,
utwory multimedialne, oprogramowanie gier, 15 instrumenty muzyczne mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i inne, 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, gazety, karty pocztowe, albumy,
atlasy, ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami
do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi,
komiksy, koperty, książki, mapy geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier do pakowania, podręczniki, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, publikacje reklamowe, materiały drukowane, nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 20 meble, lustra, stojaki, stoły,
szafki, komody, tablice, krzesła, taborety, wieszaki i haczyki
na ubrania, zasłony, skrzynie, skrzynki na zabawki, skrzynki
na listy, pościel, materace, łóżka, łóżeczka dziecięce, kanapy,
fotele, garderoby, akcesoria wyposażenia wnętrz, 27 dywany, chodniki, maty, wykładziny, tapety, pokrycia podłogowe, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne,
urządzenia rozrywkowe i do gier do użytku z zewnętrznym
ekranem lub monitorem, sprzęt do różnych gier i dyscyplin
sportowych, w szczególności gry korytarzowe, podłogowe i wielkoformatowe, klocki, maty, artykuły plastyczne
i muzyczne, 41 usługi w zakresie prowadzenia przedszkoli,
usługi edukacyjne dotyczące wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, organizowanie zabaw i imprez rozrywkowych dla dzieci, prowadzenie sal zabaw dla
dzieci, organizacja i prowadzenie kursów edukacyjnych dla
dzieci, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania
i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisania
tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze
inne niż reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem
wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania
innego niż przedszkolne i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub
edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line publikacji zawartych w tej klasie, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów, 43 usługi w zakresie prowadzenia placówek opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi,
opieka nad dziećmi, żłobki dla dzieci.
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475040
(220) 2017 08 04
JODAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAGNETOVIT
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, w tym preparaty
farmaceutyczne zawierające magnez, preparaty weterynaryjne, naturalne preparaty i lekarstwa zawierające magnez, leki pomocnicze (wspierające), w tym zawierające
magnez, mikroelementy dla ludzi i zwierząt, preparaty odżywcze i uzupełniające, w tym zawierające magnez, minerały, kwasy tłuszczowe i witaminy, dietetyczne substancje,
napoje i żywność przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety, suplementy żywności, w tym zawierające magnez, dodatki odżywcze, w tym dodatki odżywcze z magnezem, mineralne dodatki do żywności, wody
mineralne do celów leczniczych, artykuły żywnościowe
zawierające magnez, do celów medycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów leczniczych, zdrowa
żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające
dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy,
magnez i preparaty magnezowe, magnezja do celów farmaceutycznych, 32 wody mineralne, źródlane i gazowane,
w tym wzbogacone magnezem, oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej w systemie tradycyjnym, wysyłkowym i poprzez Internet, towarów takich
jak: produkty farmaceutyczne, w tym zawierające magnez,
preparaty weterynaryjne, towary z sektora zdrowotnego,
naturalne preparaty i lekarstwa naturalne preparaty i lekarstwa zawierające magnez, leki pomocnicze (wspierające), w tym zawierające magnez, mikroelementy dla ludzi
i zwierząt, preparaty odżywcze i uzupełniające, w tym zawierające magnez, minerały, kwasy tłuszczowe i witaminy,
dietetyczne substancje, napoje i żywność przystosowane
do celów medycznych, w tym wzbogacone dodatkami, zawierające składniki nowej żywności, produkty i przetwory
dietetyczne, dietetyczne i odżywcze, produkty i przetwory
dietetyczne, dietetyczne i odżywcze zamienniki posiłków,
koncentraty i odżywki wzbogacone witaminami, solami
i składnikami mineralnymi, aminokwasami, kwasami tłuszczowymi, pierwiastkami śladowymi, preparatami magnezowymi, suplementy diety, suplementy żywności, w tym
zawierające magnez, dodatki odżywcze, spożywcze, dietetyczne i proteinowe, w tym zawierające magnez, mineralne
dodatki do żywności, wody mineralne, źródlane i gazowane, w tym wzbogacone magnezem, napoje bezalkoholowe, napoje i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, artykuły żywnościowe zawierające magnez
do celów medycznych, artykuły spożywcze uzupełniające
z dodatkiem witamin, składników mineralnych, pierwiastków śladowych, preparatów magnezowych albo oddzielnie albo w kombinacji, uzupełniające dodatki do żywności
do celów leczniczych, zdrowa żywność, preparaty parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki,
mikroelementy i witaminy, magnez i preparaty magnezowe, magnezja do celów farmaceutycznych, dystrybutory
i urządzenia do wody, pompy, pompki, filtry i ich części,
naczynia, pojemniki i zbiorniki na wodę, dodatki do wody,
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usługi w zakresie prowadzenia agencji importowo-eksportowej, pośrednictwo handlowe, usługi z zakresu marketingu i promocji, pokazy towarów, organizacja wystaw
w celach handlowych i reklamowych, przygotowywanie
kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu
oraz z wykorzystaniem Internetu, usługi reklamowe: reklama wizualna, prasowa, telewizyjna i radiowa, reklama poprzez sieci komputerowe, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), promocja wyrobów.
475050
(220) 2017 08 25
KASPRZYK ANNA AKADEMIA AKTYWNYCH
I KREATYWNYCH, Kraków
(540) SZKOŁA MAJSTERKOWANIA design architektura
sztuka MODA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna.
475051
(220) 2017 08 25
KASPRZYK ANNA AKADEMIA AKTYWNYCH
I KREATYWNYCH, Kraków
(540) AAK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 nauczanie, organizacja szkoleń, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna.
(210) 475074
(220) 2017 08 07
(731) KONDEK DOMINIK, Busko-Zdrój
(540) Biały Piec PIZZERIA

(531) 27.05.01, 01.15.05, 07.15.01, 13.03.02, 13.03.07
(510), (511) 30 pizza, 43 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, pizzeria.
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(210) 475098
(220) 2017 08 07
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
(540) KEBABYLON
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 29 zupy, przeciery warzywne, tofu, nasiona, przetworzone, pasty do kromek
zawierające tłuszcz, krokiety, falafel, kiełbaski do hot dogów,
konserwowane warzywa, 30 mączka z roślin strączkowych,
mąka, kanapki, spaghetti, przekąski na bazie zbóż, marynaty,
35 usługi agencji importowo-eksportowych, reklama, outsourcing, 44 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210) 475100
(220) 2017 08 07
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
(540) RELAXUANA
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, olejki lecznicze, leki pomocnicze do celów
medycznych, środki uspokajające, guma do żucia do celów
medycznych, 29 oleje jadalne, masło, nasiona, przetworzone, zupy, 31 karmy i pasze dla zwierząt, nasiona, rośliny,
32 esencje do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, piwo, 34 waporyzatory dla palaczy,
do stosowania doustnego, papierosy elektroniczne, ciekłe
roztwory do użytku w e-papierosach, papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych.
(210) 475126
(220) 2017 08 08
(731) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków
(540)

(531) 29.01.12, 07.01.09, 07.01.11, 07.01.19, 24.17.07
(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami, planowanie inwestycji związanych
z nieruchomościami, usługi: pośrednictwa finansowego
i kredytowania, w tym w zakresie usług developerskich
związanych z pozyskaniem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia finansowe transakcji związanych
z nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe, doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwestowania
w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz szacowanie wartości nieruchomości dla celów
fiskalnych, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji.
(210)
(731)

475133
(220) 2017 08 08
ARTRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) W RYTMIE SERCA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.13
(510), (511) 9 filmy, programy telewizyjne, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w
komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD,
zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie
analogowej i cyfrowej, programy komputerowe, aplikacje
mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy
dekoracyjne, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, usługi produkcji audycji
i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu,
usługi w zakresie organizacji pokazów i wystaw, lokowanie
produktu, usługi merchandisingu, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, usługi sprzedaży: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, artykułów piśmiennych i biurowych,
książek, czasopism, gazet, katalogów, plakatów, albumów,
podręczników, fotografii, kalendarzy, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkolnych i dydaktycznych,
kosmetyków, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli,
wyposażenia wnętrz, w tym za pośrednictwem Internetu
(sklep internetowy), plecaków, toreb, portfeli oraz innych
artykułów służących do przenoszenia, galanterii skórzanej,
parasoli, zegarków, biżuterii, breloczków, uchwytów i taśmy z naniesionymi znakami towarowymi i reklamowymi,
znaczków z logo, artykułów sportowych i gimnastycznych,
zabawek, samochodowych osłon przeciwsłonecznych,
ozdób świątecznych urządzeń do odtwarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, słuchawek, akcesoriów do telefonów
komórkowych i aparatów fotograficznych, artykułów kuchennych i gospodarstwa domowego, zastawy stołowej,
wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych, akcesoriów dla zwierząt, wód perfumowanych i perfum, świec
zapachowych, napojów bezalkoholowych, żywności, w tym
słodyczy, usługi prowadzenia sprzedaży wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów
i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem
widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług
edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi dostarczania muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron WWW
poprzez Internet, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych,
publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewi-
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zyjnej i filmowej, dystrybucja filmów, realizowanie rozrywki
w postaci seriali telewizyjnych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym
przez odbiorcę.
475137
(220) 2017 08 08
UP’GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rokietnica
(540) Herbal Beverage Maple&Vanilla UP&GO KOMBUCHA
NAPÓJ HERBACIANY Delikatnie Gazowany

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.13.08
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane, napoje orzeźwiające, napoje aromatyzowane owocami, napoje
owocowe niealkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje na bazie owoców.
(210) 475189
(220) 2017 08 09
(731) VIN-KON SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) czerwona porzeczka półsłodkie szeptem
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.01, 25.07.03
(510), (511) 33 napoje alkoholowe.
475202
(220) 2017 08 09
ST-MAJEWSKI SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pruszków
(540) MONA FARBY PLASTELINY
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.01.01
(510), (511) 8 nożyczki, nożyczki dla dzieci, nożyczki do papieru, nożyczki do użytku domowego, 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, przybory szkolne [artykuły piśmienne], materiały piśmienne, artykuły papiernicze
do pisania, artykuły biurowe, zestawy piśmienne, zeszyty,
papier i karton, papier milimetrowy, papier samoprzylepny,
papier rysunkowy, bloki papierowe, bloki [artykuły papiernicze], kolorowy karton, brystol, materiały drukowane, notatniki, notesy, teczki papierowe, teczki na dokumenty, skoroszyty, segregatory, kartki papieru [wkłady], bloczki do pisania,
podkładki na biurko, książki do malowania, wyposażenie dla
artystów, rzemieślników i modelarzy, modelina polimerowa, zestawy do malowania dla artystów, akwarele, pudełka
z farbami dla dzieci, pudelka z farbami i pędzlami, palety kolorów, palety dla malarzy, zestawy do malowania dla dzieci,
miseczki na farby wodne dla artystów, pędzle, pędzle artystyczne, kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele [kredki],
kredki do kolorowania, ołówki, ołówki do rysowania, ołówki
kolorowe, ołówki węglowe, ołówki korekcyjne, ołówki automatyczne, grafity do ołówków, zestawy ołówków, zestawy
rysunkowe [komplety kreślarskie], flamastry, mazaki, pastele, pastele olejne, pióra i długopisy, pióra wieczne, pióra
żelowe, pióra kulkowe, długopisy kolorowe, markery, pisaki,
gumki, gumki do ścierania, gumki-nakładki na ołówek, temperówki, kleje do artykułów papierniczych, kleje do celów
domowych, kleje w sztyfcie do celów piśmiennych, linijki, ekierki, kątowniki kreślarskie, cyrkle, szablony [artykuły
piśmienne], trójkąty stanowiące przyrządy do rysowania,
krzywiki, kątomierze, rylce do kopiowania rysunków, kreda, kreda kolorowa, kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, piórniki, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], wzory papierowe, wzory do kalkowania, druki,
reprodukcje graficzne, rysunki, kalendarze, katalogi, książki, podręczniki, śpiewniki, mapy, nalepki, naklejki, nakładki
do ołówków, bruliony, kołonotatniki, plastelina, pojemniki
na artykuły szkolne, kubki na wodę do malowania, pojemniczki do mycia pędzli do malowania, masa plastyczna,
kreda, kreda w sprayu, kredki żelowe, farba w pędzelkach,
farba witrażowa, kredki do malowania twarzy, markery
do skóry, markery do tkanin, piórniki jedno-, dwu- lub trzy-komorowe z wyposażeniem i bez wyposażenia, fartuszki
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ochronne do malowania, 18 plecaki, plecaki uczniowskie,
plecaki na kółkach, tornistry szkolne, torby szkolne, torby
uniwersalne, torby naramienne dla dzieci, torby przenośnie,
torby sportowe, torebki, saszetki biodrowe, saszetki męskie,
worki podróżne, worki, sakiewki, torby na obuwie, pokrowce [worki] na sprzęt, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 bidony [puste],
pudełka śniadaniowe, pojemniki na kanapki, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących
towarów: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
przybory szkolne (artykuły piśmienne), materiały piśmienne, artykuły papiernicze do pisania, artykuły biurowe, zestawy piśmienne, zeszyty, papier i karton, papier milimetrowy,
papier samoprzylepny, papier rysunkowy, bloki papierowe, bloki [artykuły papiernicze], kolorowy karton, brystol,
materiały drukowane, notatniki, notesy, teczki papierowe,
teczki na dokumenty, skoroszyty, segregatory, kartki papieru [wkłady], bloczki do pisania, podkładki na biurko, książki
do malowania, wyposażenie dla artystów, rzemieślników
i modelarzy, modelina polimerowa, zestawy do malowania
dla artystów, akwarele, pudełka z farbami dla dzieci, pudelka z farbami i pędzlami, palety kolorów, palety dla malarzy,
zestawy do malowania dla dzieci, miseczki na farby wodne
dla artystów, pędzle, pędzle artystyczne, kredki ołówkowe, kredki świecowe, pastele [kredki], kredki do kolorowania, ołówki, ołówki do rysowania, ołówki kolorowe, ołówki
węglowe, ołówki korekcyjne, ołówki automatyczne, grafity
do ołówków, zestawy ołówków, zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], flamastry, pastele, pastele olejne, pióra
i długopisy, pióra wieczne, pióra żelowe, pióra kulkowe,
długopisy kolorowe, markery, pisaki, gumki, gumki do ścierania, gumki-nakładki na ołówek, temperówki, kleje do artykułów papierniczych, kleje do celów domowych, kleje
w sztyfcie do celów piśmiennych, linijki, ekierki, kątowniki
kreślarskie, cyrkle, szablony [artykuły piśmienne], trójkąty
stanowiące przyrządy do rysowania, krzywiki, kątomierze,
rylce do kopiowania rysunków, kreda, kreda kolorowa, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
piórniki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], wzory papierowe, wzory do kalkowania, druki, reprodukcje graficzne,
rysunki, kalendarze, katalogi, książki, podręczniki, śpiewniki, mapy, nalepki, naklejki, nakładki do ołówków, bruliony,
kołonotatniki, plastelina, pojemniki na artykuły szkolne,
kubki na wodę do malowania, pojemniczki do mycia pędzli
do malowania, masa plastyczna, kreda, kredki żelowe, farba
w pędzelkach, farba witrażowa, kredki do malowania twarzy, markery do skóry, markery do tkanin, nożyczki, nożyczki
dla dzieci, nożyczki do papieru, nożyczki do użytku domowego, plecaki, plecaki uczniowskie, plecaki na kółkach,
tornistry szkolne, torby szkolne, torby uniwersalne, torby
naramienne dla dzieci, torby przenośnie, torby sportowe,
torebki, saszetki biodrowe, saszetki męskie, worki podróżne, worki, sakiewki, torby na obuwie, pokrowce [worki]
na sprzęt, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, piórniki jedno-, dwu- lub trzy-komorowe z wyposażeniem i bez wyposażenia, fartuszki,
bidony [puste], pudełka śniadaniowe, pojemniki na kanapki, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży.
(210)
(731)

475214
(220) 2017 08 10
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
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(540) PORTA DRZWI SALON od NOWA

(531) 24.17.01, 26.05.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane na papierze, tekturze i/
lub foliach: książki, broszury, prospekty, katalogi, albumy, plakaty, informatory, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi,
elementy wyposażenia wnętrz, usługi w zakresie reklamy
i informacji o działalności gospodarczej, organizowanie,
prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, aukcji publicznych,
marketing i prezentacja poprzez telewizję, radio, Internet
i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość towarów:
materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice,
inne części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia
wnętrz, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych – przeznaczona
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni
(w tym wirtualnej) na cele reklamowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, pośrednictwo handlowe.
475215
(220) 2017 08 10
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
(540) PORTA SALON od NOWA
(510), (511) 16 materiały drukowane na papierze, tekturze
i/lub foliach: książki, broszury, prospekty, katalogi, albumy,
plakaty, informatory, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła
drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, usługi w zakresie reklamy i informacji
o działalności gospodarczej, organizowanie, prowadzenie
i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, aukcji publicznych, marketing i prezentacja poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe
oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość towarów: materiały budowlane,
drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria
do drzwi, elementy wyposażenia wnętrz, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych – przeznaczona do transmisji telewizyjnej,
radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz
innych środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie,
uaktualnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych,
wynajmowanie powierzchni (w tym wirtualnej) na cele reklamowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i/lub reklamowych, pośrednictwo handlowe.
(210)
(731)
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475218
(220) 2017 08 10
PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Starogard Gdański
(540) PORTA DRZWI SALON od NOWA
(210)
(731)

(531) 24.17.01, 26.05.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane na papierze, tekturze
i/lub foliach: książki, broszury, prospekty, katalogi, albumy,
plakaty, informatory, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej towarów: materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, inne części i akcesoria do drzwi,
elementy wyposażenia wnętrz, usługi w zakresie reklamy
i informacji o działalności gospodarczej, organizowanie,
prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, aukcji publicznych,
marketing i prezentacja poprzez telewizję, radio, Internet
i sieci komputerowe oraz inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zakupu na odległość towarów:
materiały budowlane, drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice,
inne części i akcesoria do drzwi, elementy wyposażenia
wnętrz, reklama z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych - przeznaczona
do transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu
i sieci komputerowych oraz innych środków komunikacji,
produkcja, rozpowszechnianie, uaktualnianie i wynajmowanie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni
(w tym wirtualnej) na cele reklamowe, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, pośrednictwo handlowe.
475250
(220) 2017 08 10
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BZK ALCO
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane na bazie soków owocowych, owoców lub z zawartością soków warzywnych lub na bazie warzyw, cydr bezalkoholowy, mineralizowane piwa, napoje z gotowanego ziarna
jęczmienia, soki owocowe i warzywne, esencje do produkcji
napojów, gazowane i niegazowane wody mineralne włącznie z smakowymi, koktajle owocowe bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, o smakach owocowych,
o smaku kawy, o podwyższonej zawartości witamin, napoje
dla sportowców z elektrolitami lub wzbogacone proteinami,
napoje energetyzujące (nie do celów leczniczych), napoje
typu smoothie z zawartością ziarna i owsa, piwo i produkty
piwowarskie, preparaty do produkcji napojów bezalkoholowych, soki owocowe i warzywne do użytku jajko napoje, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do sporządzania
napojów na bazie serwatki, 33 napoje alkoholowe, alkohole
wysokoprocentowe, alkoholowe koktajle, likiery, aperitify,
wódki, wina, wina musujące, wermuty, wina kuchenne, cydr,
dżin, nalewki alkoholowe, kirsz, mieszanki koktajli alkoholowych, miody pitne, whisky, brandy, likiery, napoje alkoholowe
aromatyzowane, napoje alkoholowe na bazie kawy lub herbaty, napoje energetyczne z zawartością alkoholu, owocowe
wina musujące, poncze alkoholowe, 35 usługi: sprzedaży
detalicznej i hurtowej napojów alkoholowych i bezalkoholo-
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wych także świadczone on-line, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi,
bezalkoholowymi i środkami spożywczymi, administrowania sprzedażą, administrowania i organizacji sprzedaży wysyłkowej, marketingu handlowego, negocjowania umów
sprzedaży, pośrednictwa w kontraktach na kupno i sprzedaż,
promowania sprzedaży na rzecz osób trzecich, administrowania i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwa
i zarządzania biznesowego w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów, usługi analizy rynków dotyczące
sprzedaży towarów, 45 usługi udzielania licencji osobom
trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej
i praw autorskich, licencjonowanie koncepcji franczyzowych
(usługi prawne), doradztwo w zakresie aspektów prawnych
franszyzy, egzekwowanie praw do własności intelektualnej,
usługi prawne w zakresie mediacji, organizowanie świadczenia usług prawnych, zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, usługi
zarządzania znakami towarowymi, własnością intelektualną
i przemysłową.
475298
(220) 2017 08 11
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) seni cup
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie
kampanii reklamowych, promowanie imprez sportowych
i integracyjnych, 41 organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i integracyjnych, usługi oświatowe
i szkoleniowe w zakresie kultury fizycznej i sportu.
(210)
(731)

475312
(220) 2017 08 11
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) seni cup
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 26.11.01, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie
kampanii reklamowych, promowanie imprez sportowych
i integracyjnych, 41 organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i integracyjnych, usługi oświatowe
i szkoleniowe w zakresie kultury fizycznej i sportu.
475349
(220) 2017 08 16
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) PUWER
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14, 27.05.04, 02.01.23
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, waciki
do celów kosmetyczne, mydła i żele, płyny pielęgnacyjne,
kremy kosmetyczne, olejki eteryczne, środki do mycia zębów, pasta do zębów, żele do wybielania zębów, kosmetyki

Nr ZT43/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nielecznicze, pianki, eyelinery, toniki, kosmetyki upiększające, korektory, kosmetyki kolorowe, olejki mineralne, kremy
tonizujące, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki
do włosów, żele nawilżające, kosmetyki do rzęs, kosmetyki
do brwi, koncentraty nawilżające, preparaty samoopalające,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki
do cery zmarszczkowej, maseczki do skóry, żele po opalaniu, kremy do ciała, kremy do twarzy, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki w postaci kremów, olejki do opalania,
pudry w kamieniu, kosmetyki do użytku osobistego, kremy na noc, kosmetyki w formie mleczka, kosmetyki do ust,
błyszczyki do ust, kosmetyki do pielęgnacji urody, preparaty
kosmetyczne, mleczka do opalania, kosmetyki w gotowych
zestawach, kompaktowe kosmetyki do makijażu, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki blokujące promieniowanie
słoneczne, peelingi do twarzy, kosmetyki w postaci płynów,
preparaty do samoopalania, środki do oczyszczania skóry
twarzy, produkty przeciwsłoneczne do ust, środki nawilżające do twarzy, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli,
nawilżające balsamy do ciała, paski do wybielania zębów
nasączone preparatami do wybielania zębów, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki,
perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, wymienne
wkłady pudru do puderniczek, 5 suplementy diety do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych, patyczki do czyszczenia
uszu do celów medycznych, homogenizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
suplementy z wapniem, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy
diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
enzymy, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy
diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające
izoflawony sojowe, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające siemię
lniane, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów
z grzybów, suplementy diety dla zwierząt domowych
w postaci mieszanki napojów w proszku, suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy odżywcze składające się
głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie
z wapnia, suplementy diety składające się z aminokwasów,
suplementy diety zawierające białko, 10 wyroby medyczne,
urządzenia medyczne, urządzenia i instrumenty medyczne, inhalatory medyczne, termometry lekarskie, ciśnieniomierze do użytku medycznego, 21 szczoteczki do zębów,
futerały na szczoteczki do zębów, artykuły do czyszczenia
zębów, szczoteczki do czyszczenia powierzchni międzyzębowych, uchwyty na szczoteczki do zębów, szczoteczki
do zębów do szczotkowania ręcznego, szczoteczki do zębów elektryczne.
(210)
(731)

475376
(220) 2017 08 16
KANCELARIA ADWOKACKA BIJAS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
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(540) KANCELARIA ADWOKACKA BIJAS

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne.
(210) 475387
(220) 2017 08 16
(731) DOROŻYŃSKI PATRYK ADPROPAGATE, Łódź
(540) GRAFMISTRZ AGENCJA REKLAMOWA

(531) 26.04.02, 26.04.19, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, administrowanie sprzedażą, agencje reklamowe, analiza danych
i statystyk dotyczących badań rynkowych, analiza odbioru
reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, analiza
trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu,
analizy badań rynkowych, badania opinii publicznej, badania rynku do celów reklamowych, badania rynku i badania
marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych, badania w zakresie reklamy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, dokonywanie uzgodnień w zakresie
reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy
prasowej, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie działalności marketingowej, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo
reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne
w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu,
doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie public relations,
doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, doradztwo
w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
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reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak
i w kraju], dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych
wydań, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja
prospektów i próbek, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek
promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych,
elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych,
fotokopiowanie, gromadzenie informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, informacje na temat metod
sprzedaży, kampanie marketingowe, kompilacja reklam,
kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, kopiowanie akt
[papier], kopiowanie dokumentów na rzecz osób trzecich,
kopiowanie zapisów [papier], kserografia, marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy
[inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing
internetowy, marketing towarów i usług na rzecz innych,
monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, obróbka tekstów, ocena statystyczna danych marketingowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia drobne, opracowywanie
i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych
ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego
i przeznaczonego na sprzedaż, organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą bydła, organizowanie
i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza
żywego, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów
reklamowych i promocyjnych, plakaty reklamowe (rozlepianie -), planowanie strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie marketingu,
porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące kon-
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sultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady
w zakresie marketingu, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie reklamy,
pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, powielanie [kopiowanie] dokumentów, powielanie dokumentów, powielanie dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], powielanie rysunków, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów
i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie
umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, prezentowanie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań dźwiękowych
do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych
w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów
reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja sprzedaży, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, promocje sprzedaży w punkcie
sprzedaży, na rzecz innych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej,
promowanie koncertów muzycznych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych
w czasopismach, promowanie sprzedaży dla osób trzecich
świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów
znaczków handlowych, promowanie sprzedaży przy użyciu
mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych
i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży usług
[na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam,
promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, prowadzenie badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie public relations,
przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji
do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich,
przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych
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na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów
za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie planów
marketingowych, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, przygotowywanie
prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam
prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama
i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych,
reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklama zewnętrzna, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu,
reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy
prasowe (przygotowywanie -), reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie
broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozwój kampanii
promocyjnych dla przedsiębiorstw, sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, skomputeryzowana promocja
działalności gospodarczej, sondowanie rynku, sporządzanie
raportów do celów marketingowych, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących
sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, teksty
(tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, udzielanie informacji związanych z reklamą, udzielanie porad w zakresie metod i technik
sprzedaży, umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, usługi agencji modelek i modeli do celów promocji
sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi agencji reklamowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze odnoszące się
do akcji promocyjnych, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania kom-
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puterowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych,
usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami
do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z futrami
sztucznymi, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosie na sobie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego związane
z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi handlu hurtowego dotyczące futer
sztucznych, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz
sprzedawców detalicznych, usługi konsultacyjne w zakresie
marketingu, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi
marketingowe, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi pośrednictwa i doradztwa
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi
promocyjne i reklamowe, usługi public relations, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dla architektów,
usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi reklamowe
dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące baz danych,
usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi
reklamowe dotyczące przemysłu morskiego, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych,
usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe
i promocyjne, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe mające
na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe służące tworzeniu
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryj-

36

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

nych, usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej,
usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe
w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe
w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie
promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie turystyki
i podróży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe związane
z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane
z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe
związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej,
usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie
analiz i badań rynku, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, usługi w zakresie analizy rynku
dotyczące sprzedaży antyków, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi
w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie
marketingu produktów, usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie oceny rynku, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi
w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi
w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy prasowej,
usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia
marki, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, usługi
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi wynajmu automatów do sprzedaży, usługi zarządzania
sprzedażą, usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosme-
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tycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprze-
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daży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji
napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami
do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kom-
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puterowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z piwem, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami
spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, usługi
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie futer, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z bronią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
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w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z owocami morza, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami
do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do mrożenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt,
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usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych,
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wynajem
billboardów, wynajem materiałów reklamowych, wynajem
pomocy reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej
i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni reklamowej w internecie, wynajem tablic do celów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie wszelkich
materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie urządzeń reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie
programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz
sprzedaży i promocji, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów,
zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, 40 cyfrowe odnawianie fotografii, cyfrowe polepszanie zdjęć, druk sitowy, druk typograficzny, druk wywabowy, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie cyfrowe,
drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć,
drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotograficzne, drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, drukowanie fotograwiury, drukowanie książek, drukowanie na wełnie, drukowanie obrazów na przedmiotach,
drukowanie offsetowe, drukowanie ozdobnych wzorów
na opakowaniach prezentów, drukowanie portretów, drukowanie przezroczy fotograficznych, drukowanie reklam, drukowanie szablonów, drukowanie wklęsłe, drukowanie wzorów, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie
wzorów na dywanach, drukowanie zdjęć, drukowanie
znaczków, drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo
na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, introligatorstwo, kolacjonowanie maszynopisów
[oprawy introligatorskie], kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], kopiowanie dysków
dźwiękowych, kopiowanie dysków wideo, kopiowanie filmów, kopiowanie filmów fotograficznych, kopiowanie przezroczy, kopiowanie slajdów fotograficznych, kopiowanie
zdjęć, laminowanie, laminowanie papieru, laminowanie
tworzyw sztucznych, malowanie sitodrukiem, nadruk wzorów na tkaninach, nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, nakładanie wypukłych wzorów na powierzchnie tekturowe, obróbka filmów fotograficznych, obróbka filmów i obróbka fotograficzna, obróbka fotograficzna, obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć], obróbka
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka
i przetwarzanie papieru, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka zdjęć fotograficznych, oddzielania kolorów [obróbka], odnawianie fotografii, oprawa dokumentów, oprawa
książek lub dokumentów, oprawianie książek, powiększanie
odbitek fotograficznych, powiększanie prac graficznych, powiększanie zdjęć, przenoszenie filmów fotograficznych
na taśmę wideo, przenoszenie fotografii na płyty kompaktowe, przenoszenie klisz fotograficznych na taśmy wideo, przenoszenie odbitek fotograficznych, przenoszenie przeźroczy
fotograficznych, przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych, przetwarzanie przeźroczy i druków, remastering filmów z jednego formatu na inny, reprodukcja
dzieł muzealnych, reprodukcja fotografii, reprodukcja odbitek fotograficznych, reprodukcja przezroczy fotograficznych,
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retusz fotograficzny, sitodruk, składanie tekstu, typografia,
udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, udzielanie informacji związanych z usługami introligatorskimi, udzielanie informacji związanych z usługami
obróbki papieru, udzielanie informacji związanych z usługami powiększania fotograficznego, udzielanie informacji
związanych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich, udzielanie informacji związanych z wywoływaniem
filmów fotograficznych, usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, usługi diazotypii
do stosowania w kopiowaniu dokumentów, usługi drukowania, usługi druku na tkaninach, usługi druku offsetowego,
usługi grawerowania pieczątek gumowych, usługi grawerowania pieczęci, usługi grawerowania tabliczek z nazwiskiem,
usługi informacyjne dotyczące obróbki filmów fotograficznych, usługi informacyjne dotyczące wykonywania odbitek
z filmów fotograficznych, usługi odnawiania fotografii, usługi
składania druku, usługi w zakresie drukowania materiałów
papierniczych, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi wykańczania druków, usługi wykańczania druków [cięcie], usługi wykańczania druków [introligatorstwo], usługi wykańczania druków [składanie], usługi z zakresu przenoszenia odbitek fotograficznych na taśmy wideo, utrwalanie fotografii,
utrwalanie i konserwacja fotografii, wywoływanie filmów
fotograficznych, wywoływanie filmów i powielanie fotografii, wywoływanie fotograficzne, wywoływanie i obróbka filmów, 42 artyści graficy (usługi -), doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, grafika artystyczna, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie animowanych postaci na kartki pocztowe, projektowanie broszur,
projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne
w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie grafiki
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie
i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www w Internecie, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron www, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie
witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie kroju czcionek, projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie opakowań, projektowanie opakowań i materiałów
do pakowania, projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, projektowanie ozdobnego opracowania graficznego,
projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, projektowanie wizualne, projektowanie wizytówek, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie
stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych)
na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, tworzenie stron
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głównych dla osób trzecich, tworzenie stron głównych
do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych,
tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich,
tworzenie witryn internetowych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu,
usługi artystów grafików, usługi graficzne, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, usługi projektów graficznych, usługi projektowania graficznego wspomaganego
komputerowo, usługi projektowania związane z opakowaniami, usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych,
usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie
ilustrowania (projektowanie), usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych, usługi związane z projektowaniem graficznym
[sztuka].
(210) 475399
(220) 2017 08 16
(731) SZYMAŃSKA-KĘDZIORA ANETA, Świdnik
(540) DOM URODY

(531)

02.03.01, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 14.07.20, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
u ludzi.
(210) 475409
(220) 2017 08 16
(731) LELEK BARTOSZ FEEDER BAIT POLSKA, Rzeszów
(540) FEEDER BAIT FB

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 28 haczyki wędkarskie, linki i żyłki wędkarskie,
podbieraki stosowane w wędkarstwie, przynęty do rybołówstwa, sztuczne przynęty stosowane w wędkarstwie,
spławiki, sprzęt wędkarski, torby na sprzęt wędkarski, sprzęt
stosowany w wędkarstwie, wabiki dla rybołówstwa, wabiki
wędkarskie, wędki, wiecieże stosowane jako pułapki na ryby,
zapachowe przynęty stosowane w wędkarstwie, 31 algi spożywcze dla ryb, drożdże jako pasza dla ryb, karmy i pasze dla
ryb, kiełki pszenicy jako karma dla ryb, pokarm dla ryb, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla
ryb, przynęty dla wędkarstwa, spożywcze pasze wzmacniające dla ryb, wodorosty spożywcze dla ryb, żywe przynęty
dla wędkarstwa, 35 usługi w zakresie badań marketingowych, badania rynku, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, doradztwa
w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością
gospodarczą i handlową, informacji handlowej, informacji
o działalności gospodarczej, organizowania wystaw i targów
w celach reklamowych, promocja sprzedaży na rzecz osób
trzecich sprzętu wędkarskiego i karmy dla ryb z wyłączeniem
ich transportu, reklamy oraz jej prowadzenie za pomocą sieci
komputerowej, reklamy ogłoszeniowej.
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475419
(220) 2017 08 16
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) PIWO ŻURAW ŻURAW CHMIELOWE Słód Pilznenski
BROWARNICTWO WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ
Wielkopolska Jakość WIELKOPOLSKA TRADYCJA
PIWA JASNEGO PIWO ŻURAW WIELKOPOLSKA
TRADYCJA BROWARNICTWA PREMIUM LOCAL BEER
CRAFT BREWERY SINCE 1990

(210)
(731)

(531)

03.07.07, 03.07.16, 05.07.02, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.15,
27.05.01, 25.01.15, 09.01.10, 20.01.19, 24.03.01, 24.03.07,
24.03.19, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo
bezalkoholowe.
475450
(220) 2017 08 17
PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków
(540) FitPark Park wodny
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 fitness kluby, prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness klubów, sport i fitness, usługi sportowe i w zakresie
fitnessu, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi
doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej, udostępnianie informacji
dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line,
organizowanie i prowadzenia warsztatów (szkolenia), świadczenie usług sportowych, w tym usługi fitness, siłowni, zajęć
tanecznych, szkoły sportów walki i innych zajęć o charakterze ruchowym dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
(210)
(731)

475479
(220) 2017 08 18
FRUIT-SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobiecin
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(540) FrutiGO

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 29 owoce przetworzone, gotowane owoce,
owoce marynowane, owoce konserwowane, warzywa, mrożone owoce, suszone owoce, owoce w puszkach, galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywa przetworzone, warzywa mrożone, warzywa konserwowane, warzywa
gotowane, warzywa suszone, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
32 napoje owocowe i soki owocowe, skoncentrowane soki
owocowe, mieszane soki owocowe, napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, syropy do produkcji lemoniady, soki
warzywne.
(210) 475678
(220) 2017 08 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA PEEL BLACK DETOX
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 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 leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 475679
(220) 2017 08 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA GLOW RED DETOX
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 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 leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 475681
(220) 2017 08 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA HYDRO GREEN DETOX
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę-
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gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 475682
(220) 2017 08 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA BLUE DETOX
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu,
preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki
do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki
perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki
do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, 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
leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 475684
(220) 2017 08 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA VULCAN DETOX
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 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 leczniczych, maski
do celów leczniczych.
(210) 475688
(220) 2017 08 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA MINERAL DETOX
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 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 leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 475689
(220) 2017 08 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA MINERAL RED DETOX
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
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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 leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 475691
(220) 2017 08 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA MINERAL BLACK DETOX
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 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 leczniczych, maski
do celów leczniczych.
(210) 475693
(220) 2017 08 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA WHITE DETOX
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 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 leczniczych, maski
do celów leczniczych.
(210) 475695
(220) 2017 08 24
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) Gripex

(531) 19.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 ko-
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smetyki lecznicze,. produkty farmaceutyczne, produkty
lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(210) 475696
(220) 2017 08 24
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) Gripex ZATOKI caps

(531) 19.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
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(210) 475697
(220) 2017 08 24
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) Gripex HOT

(531) 11.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 kosmetyki
lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych,
napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(210) 475698
(220) 2017 08 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA PURE BLACK DETOX
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 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 leczniczych, maski do celów leczniczych.
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475706
(220) 2017 08 24
ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PLATINUM classic
(210)
(731)

(531)

01.15.15, 26.15.01, 26.11.03, 26.11.05, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 4 oleje samochodowe.
475735
(220) 2017 08 24
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) polaris smart
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane.

(210)
(731)

475753
(220) 2017 08 24
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) femina INTIMEA
(210)
(731)

43

475755
(220) 2017 08 24
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NIE MARNUJEMY ŻYWNOŚCI

(210)
(731)

(531) 08.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 reklamy drukowane, plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, ulotki reklamowe, reklamowe szyldy
z papieru lub z kartonu, reklamowe znaki z tektury lub papieru, fotografie, afisze, biuletyny, broszury, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gazety,
karty, katalogi, materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, pudełka kartonowe
lub papierowe, publikacje promocyjne, szyldy papierowe,
tablice drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 35 dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, analizy i badania dotyczące
działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi marketingowe.
475756
(220) 2017 08 24
CITY LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Rybnik
(540) 9dots.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 preparaty do higieny intymnej, chusteczki
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet.
475754
(220) 2017 08 24
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OWOCOWE SKARBY
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 przyrządy do gimnastyki, gry, gry automatyczne inne niż do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, urządzenia do gier inne niż przystosowane do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry planszowe,
gry towarzyskie (salonowe), 41 obsługa gier w systemie on-line [z sieci informatycznej].
475821
(220) 2017 08 25
TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kryniczno
(540) eurochemia
(210)
(731)

(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 32 soki, napoje bezalkoholowe, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów.
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(531) 26.05.08, 26.11.11, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków,
perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów
i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa
zarządzania personelem, usługi agencji public relations,
usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa
i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji,
sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji
towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni
reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe,
badania rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach
danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy,
uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności
handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych,
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie
tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających
sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów
reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek
i modeli dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie
produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów reklamowych, usługi zaopatrywania osób
trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych
i usługi reklamowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, ekspertyzy w działalności gospodarczej, 45 usługi prawne, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, udzielanie licencji na prawa własności
intelektualnej, w szczególności licencjonowanie znaków
towarowych.
(210)
(731)

475823
(220) 2017 08 25
TRADEMARKS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kryniczno

Nr ZT43/2017

(540) edg europe distribution group

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.05.08
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków,
perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów
i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, sprzedaż
za pośrednictwem Internetu kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania
personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi
agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa,
pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych
i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych,
wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji
handlowej, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie opinii publicznej,
prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia
reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy
towarów, prezentowanie usług, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności
handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii
reklamowych, promocja towarów, prowadzenie programów
lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż
w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli
dla celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów
na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, wynajem pracowników, produkcja filmów
reklamowych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary
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przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe,
doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, 45 usługi prawne,
przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, udzielanie
licencji na prawa własności intelektualnej, w szczególności
licencjonowanie znaków towarowych.
475865
(220) 2017 08 28
LENFARM STARA TŁOCZNIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pietrzykowice
(540) ewitaldo
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, odżywki wysokoenergetyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety z udziałem białka i węglowodanów, preparaty dietetyczne wzbogacone ekstraktami roślinnymi
i olejami do celów medycznych, preparaty wzmacniające
oraz uodparniające z ekstraktami z lnu, 29 produkty na bazie
olei jadalnych do sporządzania posiłków, koncentraty wysokotłuszczowe z udziałem mikro i makroelementów do celów
spożywczych, 35 usługi prowadzenia apteki za pomocą globalnych sieci komputerowych w zakresie sprzedaży leków,
preparatów medycznych na bazie olei, parafarmaceutyków,
suplementów diety oraz preparatów witaminowych, usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami farmaceutycznymi, suplementami diety, olejami leczniczymi, usługi sprzedaży za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z artykułami spożywczymi, odżywkami i napojami
pro zdrowotnymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi i dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami farmaceutycznymi, produktami medycznymi,
suplementami diety, produktami dietetycznymi, wyrobami
odżywczymi, środkami spożywczymi, przez sklepy online,
prowadzenie sprzedaży towarów z katalogu produktów farmaceutycznych i suplementów diety na podstawie zamówień przez Internet, telefon i pocztę.
(210)
(731)

(210) 475872
(220) 2017 08 28
(731) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań
(540) ZRK
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magnetofony kasetowe [audio], magnetofony taśmowe, mikrofony, miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory
radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki
dźwięku, obudowy głośników, obudowy głośników audio,
odbiorniki audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze
kaset audio, odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne
radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki radiowe], radia
przenośne, radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki
stereofoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny
audio, sprzęt nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy
grające, talerze obrotowe do gramofonów, talerze obrotowe
gramofonów, taśmy audio, taśmy do czyszczenia głowic magnetofonów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe,
tunery stereo, urządzenia audio HI-FI, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania
dźwięku, urządzenia HI-FI, urządzenia stereo, urządzenia
wzmacniające stereo, wkładki gramofonów, wzmacniacze
audio, wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe,
wzmacniacze stereo, zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełączające audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku, urządzenia do przetwarzania dźwięków,
urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia do efektów audio, urządzenia
do cyfryzacji sygnałów audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu audio, sprzęt stereo do pojazdów,
systemy głośnikowe, systemy pa [do odbioru i przesyłania
wzmocnionego dźwięku], ramiona adapterów, samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy
audio, samochodowe zestawy stereo, scalone wzmacniacze
audio, słuchawki, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne,
radia do pojazdów, odtwarzacze kasetowe samochodowe,
osobiste urządzenia stereofoniczne, płytki z układami audio,
procesory dźwięku, procesory dźwiękowe wielokanałowe,
procesory dźwięku przestrzennego, odbiorniki częstotliwości radiowych, głośniki samochodowe, głośniki do pojazdów,
głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty do wytwarzania dźwięków.
(210) 475873
(220) 2017 08 28
(731) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań
(540) UNITRA ZRK U

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory
dźwięku, aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki
z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory
dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń audio, domowe głośniki audio,
dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski optyczne z nagraniami
audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio,
elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe,
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki,
głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe,
głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, igły do adapterów, igły gramofonowe, interfejsy audio, kompresory audio,
korektory graficzne, korektory graficzne [urządzenia audio],

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory
dźwięku, aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki
z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory
dźwięku, cyfrowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń audio, domowe głośniki audio,
dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski optyczne z nagraniami
audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio,
elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe,
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki,
głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gra-
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mofonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe,
głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, igły do adapterów, igły gramofonowe, interfejsy audio, kompresory audio,
korektory graficzne, korektory graficzne [urządzenia audio],
magnetofony kasetowe [audio], magnetofony taśmowe, mikrofony, miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory
radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki
dźwięku, obudowy głośników, obudowy głośników audio,
odbiorniki audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze
kaset audio, odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne
radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki radiowe], radia
przenośne, radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki
stereofoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny
audio, sprzęt nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy
grające, talerze obrotowe do gramofonów, talerze obrotowe
gramofonów, taśmy audio, taśmy do czyszczenia głowic magnetofonów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe,
tunery stereo, urządzenia audio HI-FI, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania
dźwięku, urządzenia HI-FI, urządzenia stereo, urządzenia
wzmacniające stereo, wkładki gramofonów, wzmacniacze
audio, wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze słuchawkowe,
wzmacniacze stereo, zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełączające audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku, urządzenia do przetwarzania dźwięków,
urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia do efektów audio, urządzenia
do cyfryzacji sygnałów audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu audio, sprzęt stereo do pojazdów,
systemy głośnikowe, systemy pa [do odbioru i przesyłania
wzmocnionego dźwięku], ramiona adapterów, samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy
audio, samochodowe zestawy stereo, scalone wzmacniacze
audio, słuchawki, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne,
radia do pojazdów, odtwarzacze kasetowe samochodowe,
osobiste urządzenia stereofoniczne, płytki z układami audio,
procesory dźwięku, procesory dźwiękowe wielokanałowe,
procesory dźwięku przestrzennego, odbiorniki częstotliwości radiowych, głośniki samochodowe, głośniki do pojazdów,
głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty do wytwarzania dźwięków.
475880
(220) 2017 08 28
JELENIEWSKI ADRIAN PRACOWNIA SMAKU CATERING
DIETETYCZNY I OKAZJONALNY, Gdańsk
(540) Pracownia Smaku - catering dietetyczny
i okazjonalny (210)
(731)

wania w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej w systemie on-line, usługi przygotowywania dań
na zamówienie i dostarczania do domu, usługi obsługi imprez kulinarnych oraz targów kulinarnych, usługi w zakresie
zaopatrywania w żywność, kompleksowe usługi cateringowe, katering dietetyczny, katering okazjonalny.
(210) 475892
(220) 2017 08 28
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) 4 army MILITARY BRACES

(531)

26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, urządzenia
ortopedyczne, ortezy, stabilizatory części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, medyczne przyrządy terapeutyczne, bandaże ortopedyczne.
(210) 475893
(220) 2017 08 28
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) 4 clinic MEDICAL ACCESSORIES

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne, ortezy, stabilizatory
części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała do celów medycznych, materace szpitalne, poduszki i materace
przeciwodleżynowe, krążki, kliny, podkłady nieprzemakalne,
medyczne przyrządy terapeutyczne, siedziska do korekcji
kręgosłupa, bandaże ortopedyczne, materace ortopedyczne
do użytku medycznego, materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu się odleżyn, urządzenia ortopedyczne.
(210) 475894
(220) 2017 08 28
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) 4 kids CHILDREN ACCESSORIES

(531)
(531) 11.03.18, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi dotyczące restauracji, restauracji samoobsługowych, barów przekąskowych, barów szybkiej obsługi, kawiarni oraz sieci barów szybkiej obsługi (fast
food), usługi z zakresu cateringu, usługi z zakresu zaopatry-

Nr ZT43/2017

26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 02.05.23, 26.11.03,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, ortezy, stabilizatory części ciała do celów medycznych, stabilizatory ciała
do celów medycznych, bandaże ortopedyczne, materace
ortopedyczne do użytku medycznego.
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(210) 475896
(220) 2017 08 28
(731) WROŃSKI SŁAWOMIR REH4MAT, Głogów Małopolski
(540) PROBRACES
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internetowej własnej oraz w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach
stacjonarnych.
475914
(220) 2017 08 29
CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) 4Comfort

(210)
(731)
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.11.01, 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.
475907
(220) 2017 08 29
SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE,
Lublin
(540) MIÓD PITNY SARMACKI
(510), (511) 33 miody pitne.

(210)
(731)

(210) 475911
(220) 2017 08 29
(731) ROSZKOWSKI TOMASZ, Brzozowo Antonie
(540) FARMiX ŻYWIENIE ZWIERZĄT

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w postaci bloków, płyt,
folii, 20 materace i kształtki meblowe z pianki poliuretanowej, 35 zgrupowanie różnych towarów obejmujące piankę
poliuretanową w postaci bloków, płyt i folii, a także materacy i kształtek meblowych z pianki poliuretanowej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać w witrynie
internetowej własnej oraz w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach
stacjonarnych.
475915
(220) 2017 08 29
CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) 4Floor

(210)
(731)
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt.
(210) 475912
(220) 2017 08 29
(731) ROSZKOWSKI TOMASZ, Brzozowo Antonie
(540) FARMiNG J&T ŻYWIENIE ZWIERZĄT

(531) 26.11.01, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt.
475913
(220) 2017 08 29
CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) 4Tech
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w postaci bloków, płyt,
folii, 20 materace i kształtki meblowe z pianki poliuretanowej, 35 zgrupowanie różnych towarów obejmujące piankę
poliuretanową w postaci bloków, płyt i folii, a także materacy i kształtek meblowych z pianki poliuretanowej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać w witrynie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 26.03.23
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w postaci bloków, płyt,
folii, 20 materace i kształtki meblowe z pianki poliuretanowej,
35 zgrupowanie różnych towarów, obejmujące piankę poliuretanową w postaci bloków, płyt i folii, materacy i kształtek
meblowych z pianki poliuretanowej, pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i nabywać w witrynie internetowej własnej oraz w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach stacjonarnych.
475917
(220) 2017 08 29
CIECH PIANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) 4Care

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23, 26.11.12, 27.07.01
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa w postaci bloków, płyt,
folii, 20 materace i kształtki meblowe z pianki poliuretanowej,
35 zgrupowanie różnych towarów, obejmujące piankę poliuretanową w postaci bloków, płyt i folii, materacy i kształtek
meblowych z pianki poliuretanowej, pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i nabywać w witrynie internetowej własnej oraz w innych platformach internetowych oraz w sprzedaży bezpośredniej, w tym w sklepach stacjonarnych.
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(210) 475919
(220) 2017 08 29
(731) STRZELCZYK TOMASZ, Warszawa
(540) papilion.pl
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blikacje, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe, książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi, 28 zabawki
imitujące broń ręczną lub palną.
475956
(220) 2017 08 29
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GROT ASG
(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 papierowe, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe,
książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi,
28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 03.13.01, 03.13.24, 26.01.04
(510), (511) 18 wyroby futrzarskie ze skór zwierzęcych, kasetki ze skóry, skórzane etui na klucze, skórzane komplety,
podróżne, narzuty ze skór, parasole, torby plażowe, plecaki, torby podróżne, portfele i portmonetki, sakiewki, teczki,
tornistry i torby szkolne, torby podróżne na ubrania, walizki,
25 bielizna osobista, bluzki, bluzy, body, odzież z dzianiny,
kalosze, kamizelki, kaptury do ubrań, odzież w postaci kombinezonów, koszule męskie, kostiumy, krawaty, marynarki,
mundury, nakrycia głowy, obuwie, odzież, w tym odzież
skórzana, płaszcze, pończochy, rajstopy, rękawice, skarpetki,
spodnie, spódnice, suknie, swetry, trykoty, trykoty bez zapięcia, szaliki, szlafroki, t-shirty, ubrania, 35 dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo handlowe i specjalistyczne, doradztwo handlowe, badanie rynku, organizowanie targów handlowych i reklamowych, prowadzenie sklepu internetowego
i witryny internetowej oferujących towary z branży odzieżowej oraz promocja sprzedaży produktów za pomocą witryny
internetowej.
475945
(220) 2017 08 29
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GROT B
(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 papierowe, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe,
książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi,
28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(210)
(731)

475946
(220) 2017 08 29
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GROT 762
(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, pu(210)
(731)

475959
(220) 2017 08 29
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GROT
(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 papierowe, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe,
książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi,
28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(210)
(731)

475960
(220) 2017 08 29
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GROT C
(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 papierowe, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe,
książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi,
28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(210)
(731)
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475961
(220) 2017 08 29
FABRYKA BRONI ŁUCZNIK - RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) GROT C 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 papierowe, plakaty, afisze, materiały szkoleniowe,
książki, kalendarze, fotografie, foldery reklamowe, katalogi,
28 zabawki imitujące broń ręczną lub palną.
(210)
(731)

(210) 476060
(220) 2017 09 03
(731) G.L. PHARMA GMBH, Lannach, AT
(540) DICLONEUROVIT
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, preparaty
i substancje lecznicze.
476065
(220) 2017 09 04
LEWANDOWSKI POWER TEAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) LEWANDOWSKI POWER TEAM
(210)
(731)

(531) 26.05.16, 27.05.01, 24.17.05, 01.15.03
(510), (511) 32 napoje, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne nie dla celów medycznych, napoje energetyzujące
nie dla celów medycznych, napoje energetyzujące zawierające kofeinę.
(210) 476089
(220) 2017 09 04
(731) BOŃKOWSKI DAMIAN TRUDERS, Olsztyn
(540) T Truders

(531)
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku],
alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois,
nieżywe, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych,
bita śmietana, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion
(preparaty do produkcji -), cebula konserwowana, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, czosnek (konserwowy -), daktyle, drób, nieżywy,
dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów
spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów
spożywczych, escamoles [jadalne larwy mrówek, przygoto-
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wane], falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki, galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi
[danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby
konserwowane, guacamole [pasta z awokado], homary, nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta
z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady, nieżywe, jagody, konserwowane, jaja,
jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój
mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone
warzywa [kimchi], klej rybi spożywczy, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby,
konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krążki
z cebuli, krem na bazie masła, krewetki [nieżywe], krewetki
różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kwaśna śmietana, langusty, nieżywe, lecytyna do celów
kulinarnych, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki) nieżywe, małże
[nieżywe], margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe,
masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ
owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe,
mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane,
mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku,
mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych
do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne
z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona,
przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej kukurydziany
spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny,
olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego
do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych,
oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone,
osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, ostrygi, nieżywe,
owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty
do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów,
pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, pierożki
na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi,
podpuszczka, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, przetwory do zup jarzynowych, pytki kwiatowe
jako żywność, raki, nieżywe, riażenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka, skorupiaki, nieżywe,
skórki owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja
konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy [kompot], spożywczy olej kokosowy,
spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy,
strzykwy nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka,
śledzie, nieżywe, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana
na bazie warzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłusz-
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cze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy,
warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wywar, bulion, yakitori, zsiadłe mleko, zupy, zupy
(składniki do sporządzania -), żelatyna, żółtka jajek, żywność
przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty
(preparaty -) do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki
eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż
olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztywniające do -), bloki lodu,
budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito,
chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb,
chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney
[ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie
wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier
palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada
pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze
do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu],
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki [przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata
mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny
papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi
(pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki
[cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym
składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny,
lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka
pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników ],
mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów
cukierniczych, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne
niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet
piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri
[kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi
[przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym],
pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik,
pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, któ-
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rych głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty
roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie
owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi,
quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny
strączkowe (mączka z -), ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki,
siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów
spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety [lody], sos sojowy, sosy [przyprawy), sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa],
środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami),
tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd,
substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda
morska do gotowania, wodorowinian potasowy do celów
kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane
przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wyciąg z -) do wytwarzania
piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty
do sporządzania -), moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka,
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój
imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -),
owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok -) [napój],
preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje],
syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz
-), niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda
gazowana (preparaty do produkcji -), woda litowa, woda mineralna (produkty do wytwarzania -), woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura
pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradz-
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two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace
biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
marketingowe, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji
sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach
[prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie,
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów usług dla
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innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość online, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych,
emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana
walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, udzielanie rabatów w uczestniczących
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy
zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania
ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń
od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena finansowa wełny, wycena nieruchomości,
wycena zbiorów numizmatycznych, wycena znaczków, wyceny fiskalne, wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób
trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy
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na cele dobroczynne, 41 chronometraż imprez sportowych,
cyrki, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard,
informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach
wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nocne
kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk (impresariat), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla
artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja
mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness,
przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc
na pokazy, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany
edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura
zwierząt, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe],
udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne,
usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia
[zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi muzeów [wystawy],
usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe,
usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy
pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie
komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi
związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych
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i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych
lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów
kinowych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania,
wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych,
wyższe uczelnie [edukacja], 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, rzeźbienie
w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracji washoku, usługi
restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody
pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie
urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, żłobki dla dzieci.
(210) 476090
(220) 2017 09 04
(731) GAŁĘZIA BARTŁOMIEJ CSSOFT, Warszawa
(540) Paperflow

(531) 20.05.99, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe.
(210) 476094
(220) 2017 09 04
(731) GAŁĘZIA BARTŁOMIEJ CSSOFT, Warszawa
(540) Paperflow
(510), (511) 9 programy komputerowe.
476114
(220) 2017 09 04
GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) HYDRAL

(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, soki
i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów, piwo,
33 wyroby winiarskie, wina, wyroby spirytusowe, napoje
alkoholowe.
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(210) 476130
(220) 2017 09 05
(731) GAJEWSKI MICHAŁ, Ciechocinek
(540) POWSINOGA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 32 napoje
bezalkoholowe, piwo, wody mineralne i gazowane, napoje
owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 35 marketing imprez i wydarzeń, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, agencje public
relations, usługi public relations, opracowywanie i przygotowywanie kampanii reklamowych, konsultacje związane
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, 41 elektroniczna publikacja tekstów, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, konsultacje edytorskie, pisanie
i publikacja tekstów, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, publikacja kalendarzy imprez, publikacja treści
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, publikowanie, redagowanie tekstów,
udostępnianie publikacji on-line, usługi doradcze w zakresie
publikowania, usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pisania przemówień, usługi
pisania tekstów, usługi świadczone przez agencje literackie,
organizowanie i prowadzenie koncertów, festiwali, konferencji, kongresów, konkursów, imprez, pokazów mody, seminariów, wystaw, pokazów, spotkań, sympozjów, warsztatów,
widowisk, wykładów, zawodów, organizowanie ceremonii
przyznania nagród, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, festiwali, konferencji, kongresów, konkursów,
imprez, pokazów mody, seminariów, wystaw, pokazów,
spotkań, sympozjów, warsztatów, widowisk, wykładów, zawodów, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi nauczania,
usługi kształcenia, usługi organizacji imprez okolicznościowych, zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), rozrywka, przygotowanie i organizowanie
imprez sportowych i kulturalnych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, organizowanie bankietów.

(210)
(731)

(210)
(731)

476131
(220) 2017 09 05
SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA
URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, Warszawa
(540) KOLEJOWE ABC

(210)
(731)

(531) 03.02.07, 03.02.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja w zakresie
drogowego.

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.

bezpieczeństwa

476133
(220) 2017 09 05
KONSORCJUM HANDLOWE STOFARB SPÓŁKA
AKCYJNA, Chorzów
(540) HI-FI FLOOR

(531) 26.04.04, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 19 niemetalowe panele podłogowe, deski podłogowe, deski podłogowe [drewniane], drewniane deski
tarasowe, drewniane forniry, drewniane parkiety fornirowane, listwy przypodłogowe niemetalowe, płytki ceramiczne,
podłogi drewniane, podłogi laminatowe, podłogi laminowane, niemetalowe, podłogi parkietowe, podłogi z drewna,
podłogowe (deski -).
(210) 476138
(220) 2017 09 05
(731) AFELT ŁUKASZ, Dębowa Łąka
(540) FAST ATS
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie,
ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, mycie pojazdów, naprawa
opon, naprawa zamków polerowanie pojazdów, naprawy
tapicerskie, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed
korozją .
476140
(220) 2017 09 05
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Flega Fortan
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(210) 476144
(220) 2017 09 05
(731) MAKSIMIUK WALDEMAR, Białystok
(540)

(531) 24.17.25, 04.03.03, 29.01.14
(510), (511) 35 księgowość, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, 41 szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi prawne, doradztwo w zakresie podatków, usługi pomocy w sprawach
spornych.
(210) 476148
(220) 2017 09 05
(731) ŻEBROWSKI KRZYSZTOF, Dziekanów Leśny
(540) INTER-KOP

Nr ZT43/2017

w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, telewizyjnej,
radiowej i prasowej, 37 prowadzenie usług w zakresie: budowy i naprawy magazynów, budowy pawilonów i sklepów
targowych, wynajem sprzętu budowlanego, budownictwo
przemysłowe, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, rozbiórka budynków, wynajem buldożerów, wynajem
koparek, wynajem sprzętu budowlanego.
476150
(220) 2017 09 05
SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez PREZESA
URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, Warszawa
(540) KOLEJOWE ABC
(210)
(731)

(531) 18.07.01, 18.07.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja w zakresie bezpieczeństwa
drogowego.
476152
(220) 2017 09 05
KONSORCJUM HANDLOWE STOFARB SPÓŁKA
AKCYJNA, Chorzów
(540) HI-FI DOOR
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 18.01.08, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, napędowe mechanizmy
inne niż do pojazdów lądowych, zawory ciśnieniowe jako
części maszyn, cylindry do silników, łożyska dla czopów części maszyn, pługi do zdejmowania darni, maszyny do obróbki drewna, maszyny do budowy dróg, dźwigi samochodowe do samochodów ciężarowych, maszyny do formowania
maszynowego, maszyny do filtrowania, maszyny do gwintowania, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów, szczęki hamulcowe inne niż do pojazdów, silniki hydrauliczne, maszyny kafary, koła maszyn, maszyny kopaczki, czerpaki koparek,
koparki jednoczerpakowe mechaniczne, korbowody do maszyn, motorów lub silników, maszyny kosiarki, łożyska jako
części maszyn, manipulatory przemysłowe do maszyn, mieszalniki, młoty pneumatyczne, młoty mechaniczne, mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych, obudowy
maszyn, osłony maszyn, maszyny do pakowania, pasy do silników, przenośniki pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia sterujące do maszyn i silników, prowadnice do maszyn, przekładnie do maszyn, maszyny do robót ziemnych,
skrzynie biegów inne niż do pojazdów lądowych, maszyny
do smołowania, maszyny do ubijania, uchwyty do ostrzy
jako części maszyn, walce drogowe, wtryskiwacze do silników, wycinarki szczelin gruntowych, 35 prowadzenie usług
w zakresie: analizy kosztów, prezentowanie i oferowanie
w mediach produktów dla sprzętu budowalnego do handlu
detalicznego, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, handlowe wyceny, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, organizowanie wystaw

(531) 26.04.09, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 6 drzwi aluminiowe, drzwi metalowe, zewnętrzne drzwi metalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe, klamki
do drzwi metalowe, futryny do drzwi metalowe, 19 drzwi
drewniane, drzwi szklane, zewnętrzne drzwi niemetalowe,
drzwi wewnętrzne, niemetalowe, drzwi wykonane z plastiku
do budynków, drzwi wykonane z drewna do budynków.
476162
(220) 2017 09 05
POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW
STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW, Warszawa
(540) PFD POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW
STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW AD 2016
(210)
(731)
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(531)

26.01.05, 26.01.12, 26.01.15, 26.01.18, 01.01.05, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 działalność reklamowa i promocyjna w zakresie usług detektywistycznych i dziedzin pokrewnych, pomoc w organizacji i zarządzaniu działalnością gospodarczą,
w zakresie usług detektywistycznych i dziedzin pokrewnych,
konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych
na rzecz firm, 41 edukacja prawna, doradztwo specjalistyczne w zakresie usług detektywistycznych, przygotowanie
zawodowe związane z ochroną mienia i osób, usługi w zakresie szkolenia zawodowego detektywów, przygotowanie
zawodowe z zakresu bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa domu, szkolenia edukacyjne, usługi edukacyjne
i instruktażowe, seminaria edukacyjne dotyczące procedur
dochodzeniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, kongresów i sympozjów w zakresie wiedzy
detektywistycznej, prawniczej oraz pokrewnych dziedzin,
45 usługi detektywistyczne, usługi doradcze w zakresie
usług detektywistycznych, badania prawne, doradztwo
prawne, usługi prawne, dostarczanie informacji prawnych,
usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, sporządzanie ekspertyz prawnych, doradztwo kryminalistyczne do celów dochodzeń kryminalnych,
analizy kryminalistyczne i kryminologiczne, dochodzenia
kryminalne, usługi doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, ocena bezpieczeństwa i przeprowadzanie audytów
bezpieczeństwa.
(210) 476164
(220) 2017 09 05
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) KIELCE Ketchupik Kielecki PYSZNY, ŁAGODNY
KETCHUP :) BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH
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prania, polerowania, szorowania, ścierania, okulary, binokle,
okulary przeciwsłoneczne, przeciwoślepieniowe, ochronne
do uprawiania sportu, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki kontaktowe, sznurki do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła
kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów,
usługi sprzedaży towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły, metale szlachetne
i półszlachetne, ich stopy oraz imitacje, monety, ozdoby, posągi oraz figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami i ich imitacjami, zegarki, przyrządy
do mierzenia czasu, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich,
usługi sprzedaży towarów: walizeczki, torebki, parasole, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, opakowania, kartoniki, artykuły papiernicze
i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki, puchary, usługi sprzedaży towarów: przybory dla palaczy, artykuły
do użytku z tytoniem, zapalniczki, popielniczki, zapałki, pojemniki na tytoń i humidory, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, usługi
sprzedaży towarów: tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze,
etui na klucze, komplety podróżne, okładziny i wykończenia
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami.
(210) 476173
(220) 2017 09 05
(731) JUREK ALICJA KOCHIQUE, Góra
(540) KOCHIQUE

(531)

19.07.01, 19.07.16, 25.01.15, 05.09.17, 24.09.02, 24.09.11,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.15
(510), (511) 30 przyprawy, sosy, sosy przyprawowe, sosy
przyprawowe na bazie pomidorów, ketchupy, ketchupy
smakowe, ketchupy dla dzieci.

(210) 476170
(220) 2017 09 05
(731) JUREK ALICJA KOCHIQUE, Góra
(540) KOCHIQUE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży towarów: środki toaletowe, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki, kremy, mydła, pudry, środki do makijażu, szminki, kosmetyki kolorowe do makijażu, róże, lotiony,
mleczka, maseczki, dodatki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, włosów, kosmetyki do pielęgnacji
jamy ustnej, środki perfumeryjne, wata do celów kosmetycznych, usługi sprzedaży towarów: środki do czyszczenia,

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 26.03.04, 17.02.04
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
sprzedaży towarów: środki toaletowe, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki, kremy, mydła, pudry, środki do makijażu, szminki, kosmetyki kolorowe do makijażu, róże, lotiony,
mleczka, maseczki, dodatki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, włosów, kosmetyki do pielęgnacji
jamy ustnej, środki perfumeryjne, wata do celów kosmetycznych, usługi sprzedaży towarów: środki do czyszczenia,
prania, polerowania, szorowania, ścierania, okulary, binokle,
okulary przeciwsłoneczne, przeciwoślepieniowe, ochronne
do uprawiania sportu, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, soczewki kontaktowe, sznurki do okularów,
łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych,
oprawki do okularów, etui na okulary, pojemniczki na szkła
kontaktowe, szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, osłony oczu, części do okularów, soczewki do okularów,
usługi sprzedaży towarów: biżuteria i wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły, metale szlachetne
i półszlachetne, ich stopy oraz imitacje, monety, ozdoby, posągi oraz figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i pół-
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szlachetnymi metalami i ich imitacjami, zegarki, przyrządy
do mierzenia czasu, wyroby oraz przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, pudełka na biżuterię i pudełka
na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich,
usługi sprzedaży towarów: walizeczki, torebki, parasole, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, odzież, obuwie,
nakrycia głowy, opakowania, kartoniki, artykuły papiernicze
i biurowe, ozdoby do włosów i garderoby, statuetki, puchary, usługi sprzedaży towarów: przybory dla palaczy, artykuły
do użytku z tytoniem, zapalniczki, popielniczki, zapałki, pojemniki na tytoń i humidory, waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, usługi
sprzedaży towarów: tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), wyroby ze skóry i jej imitacji: kapelusze,
etui na klucze, komplety podróżne, okładziny i wykończenia
do mebli, paski, pasy, rzemyki, smycze, nici, kosmetyczki podróżne, pudełka, pudła na kapelusze, sakwy, sakiewki, teczki,
zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem,
zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami.
476184
(220) 2017 09 06
COFFEE BREAK ANDRZEJ BRUZDA, MARCIN DUDEK
SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) COFFEE BREAK coffee & snacks
(210)
(731)

(531)

05.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.11.01, 26.11.08,
29.01.12
(510), (511) 7 automaty sprzedające uruchamiane monetami, automaty sprzedające na żetony: automaty sprzedające
chłodnicze, automaty do sprzedaży.
476196
(220) 2017 09 06
PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin
(540) hetmańskie
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje słodowe, napoje izotoniczne,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.

(210)
(731)

476208
(220) 2017 09 06
ŻURALSKI LECH TROPIC ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY, Słupsk
(540) TROPIC
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.15, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 owoce konserwowe, galaretki, konfitury, polewy orzechowe, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, syropy owocowe, preparaty do przygotowywania napojów, napoje owocowe i soki owocowe,
koncentraty soków owocowych.
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(210) 476220
(220) 2017 09 06
(731) LEJKOWSKI KAMIL, Sitna Góra
(540) DECOR Home&DESIGN

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 4 świece, 11 oprawy oświetleniowe, lampki,
16 obrazy, 20 barki meblowe ruchome, półki biblioteczne,
szkatułki na biżuterię, stojaki do butelek, stojaki na czasopisma, osprzęt do drzwi i okien niemetalowy, figurki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, gabloty meblowe,
karnisze do zasłon, kojce i kolebki dla dzieci, wyroby koszykarskie, krzesła, kwietniki, legowiska dla zwierząt domowych,
skrzynki na listy niemetalowe i niemurowane, lustra, łóżka,
maty wyjmowane do zlewów, meble, ramy do obrazów, wieszaki na odzież, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, podpórki do roślin, pościel (poza bielizną pościelową),
kołdry, poduszki, jaśki, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, wachlarze, 21 suszarki, klamerki i zapinki do bielizny, butelki i otwieracze do butelek, cedzaki i durszlaki kuchenne, wyroby ceramiczne i szklane dla gospodarstwa domowego, deski do krojenia w kuchni, kosze do chleba, łopatki
i formy do ciast, cukiernice nie z metali szlachetnych, czajniki
i czajniczki nieelektryczne, czary nie z metali szlachetnych,
ręczne narzędzia do czyszczenia, ściereczki, pakuły i odpady wełniane do czyszczenia, deski do prasowania, doniczki
na kwiaty i osłony nie z papieru, dozowniki mydła, papieru
toaletowego i ręczników papierowych, trzepaczki do dywanów, dzbanki, fajans, figurki z porcelany, terakoty i szkła, formy
i foremki kuchenne, garnki, rondle, patelnie kuchenne i pokrywki do nich, gąbki toaletowe, gąsiory, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych,
serwisy do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych, sitka
i zaparzaczki do herbaty i kawy nie z metali szlachetnych,
ircha do czyszczenia, kieliszki do jajek, świeczniki nie z metali szlachetnych, młynki do kawy ręczne, klatki dla zwierząt
i ptaków domowych, klosze do przykrywania żywności, korkociągi, przybory kosmetyczne, koszyki piknikowe, koziołki
pod sztućce na stół, wyroby kryształowe, kubki nie z metali
szlachetnych, kubły i kosze, w tym na śmieci, kufle do piwa,
pojemniki kuchenne, w tym na żywność, łapki na muchy, łopatki do ciast, miski, mopy, naczynia ceramiczne, wanienki
i nocniki dla dzieci, ręczne wyciskacze do owoców, talerze
do owoców, talerze papierowe, pędzle, zraszacze do podlewania roślin, ścierki do mycia podłóg, porcelana, półki
na przyprawy nie z metali szlachetnych, półmiski do jarzyn,
przesiewacze i sita do gospodarstwa domowego, przybory
kuchenne nieelektryczne, zestawy do przypraw, pucharki
na owoce, pułapki na gryzonie, rękawice do prac domowych
i ogrodniczych, salaterki nie z metali szlachetnych, serwetniki nie z metali szlachetnych, spryskiwacze dla gospodarstwa domowego, wyroby szczotkarskie dla gospodarstwa
domowego, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, tace
do użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory
toaletowe, wazony nie z metali szlachetnych, wazy do zup,
24 tkaniny bawełniane, bielizna domowa, materiały na bieliznę osobistą, bielizna pościelowa, bielizna stołowa tekstylna,
bieżniki stołowe, chorągiewki, flagi i sztandary niepapierowe,
chusteczki do nosa tekstylne, dzianina, etykiety z materiału,
filc, narzuty, kapy i koce na łóżka, bielizna kąpielowa z wy-
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jątkiem odzieży, kotary na drzwi, koce i narzuty na łóżka,
pokrycia na materace, poszewki, moskitiery, obicia ścienne
z materiałów tekstylnych, obrusy na stół, pledy podróżne,
pokrowce ochronne na meble, ręczniki tekstylne, rękawice
toaletowe, ściereczki do osuszania naczyń, 25 odzież, fartuchy kuchenne, 26 artykuły pasmanteryjne, poduszki na igły,
27 dywany, maty, dywaniki łazienkowe.
476231
(220) 2017 09 07
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) RICAMO

(210)
(731)
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(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 45 usługi prawne.
476241
(220) 2017 09 07
GLOB 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kępno
(540) GLOB24 Firmy w zasięgu Twojej ręki
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, 24 bieżniki stołowe,
kołdry, poszewki na kołdry.
476232
(220) 2017 09 07
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) PIRES

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, 24 pościel, bieżniki
stołowe, obrusy.
476233
(220) 2017 09 07
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) KOSINO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 24 zasłony i firany tekstyne.
476234
(220) 2017 09 07
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
(540) KALINE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 20 poduszki dekoracyjne, 28 pluszowe zabawki
z przymocowanym kocykiem.
476238
(220) 2017 09 07
RODZINNE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin
(540) RCO S.A. Rodzinne Centrum Odszkodowań

(210)
(731)

(531) 01.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 dostęp do treści, stron internetowych i portali, zapewnienie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapewnienie dostępu
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, 42 hosting
portali internetowych, programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów, i forów
internetowych.
476269
(220) 2017 09 08
K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) KARO BIJOU LINE biżuteria personalizowana

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(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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476270
(220) 2017 09 08
K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) KARO BIJOU LINE

(210)
(731)
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materiałów, wykańczanie i powlekanie tkanin, przygotowywanie i obróbka tkanin, nakładanie wykończeń na tkaniny,
nakładanie aplikacji na tkaniny, obrębianie tkanin, krojenie
tkanin, wybielanie tkanin, barwienie tkaniny, obróbka tkaniny, aplikacja motywów na tkaniny, usługi z zakresu barwienia
tkanin.
(210) 476295
(220) 2017 09 08
(731) WYSOCKI ZBIGNIEW, Warszawa
(540) MASŁO Z MASELNICY

(531) 27.05.01
(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) 476278
(220) 2017 09 08
(731) ŚWIDERSKI MARCIN, Świniarsko
(540) NOVATEC TECHNIKA BRAMOWA

(531)

02.03.07, 02.03.11, 02.03.12, 03.04.01, 03.04.02, 27.05.01,
29.01.12, 27.07.01, 27.07.11, 26.03.04, 05.05.20, 11.07.01,
19.03.01
(510), (511) 20 drewniane opakowania masła, 29 masło.
(210) 476297
(220) 2017 09 08
(731) GALUSEK TOMASZ LODOMANIA, Jasienica
(540) Lodomania

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23
(510), (511) 6 bramy segmentowe, przemysłowe, rolowane,
szybkobieżne, posesyjne, okna i drzwi aluminiowe, ogrodzenia, furtki, przęsła, 7 mechanizmy napędowe w/w stolarki.
(210) 476283
(220) 2017 09 08
(731) PRZEŁOŻNY RYSZARD F.H.U. MARKIZETA, Kraków
(540) Markizeta

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tkaninami, zasłonami i firanami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tkaninami, zasłonami i firanami, 40 cięcie zasłon
i firan, szycie zasłon i firan, usługi z zakresu produkcji zasłon
na zamówienie, szycie zasłon i firan na zamówienie: krojenie

(531) 01.01.01, 01.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, słodycze, desery lodowe, ciasta, ciastka,
wyroby cukiernicze i piekarnicze, czekolada i napoje na bazie czekolady, kawa i napoje na bazie kawy, herbata, 43 usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, cukierni,
lodziarni.
(210) 476299
(220) 2017 09 08
(731) DĄBROWSKI PIOTR FEEL THE FLOW, Warszawa
(540) ZIMOWEWAKACJE.PL
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.17
(510), (511) 39 agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży, biura podróży, doradztwo
w zakresie podróży, organizacja i prowadzenie wycieczek
turystycznych, organizowanie transportu wakacyjnego, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, prowadzenie
wycieczek, 41 organizowanie obozów sportowych, szkolenia
sportowe, wynajem sprzętu sportowego, organizacja imprez
sportowych i rozrywkowych.
(210) 476302
(220) 2017 09 08
(731) JEŻAK MICHAŁ, Rzeszów
(540) Bitwa o Polskę
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe,
38 telekomunikacja, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna.
(210) 476306
(220) 2017 09 08
(731) BRANICKI WOJCIECH, Kraków
(540) Genoverity
(510), (511) 44 badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe].
476331
(220) 2017 09 11
POLSKA FLOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Borkowo
(540) PolskaFlota.eu
(210)
(731)
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tamentów i mieszkań, wynajem powierzchni biurowych,
zarządzanie nieruchomościami, usługi dotyczące zarządzania domami z apartamentami, usługi zarządzania domami
czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi
administracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwaterowania, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater, usługi hotelowe, usługi
domów turystycznych, usługi związane z działalnością pensjonatów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami, transportem.
476363
(220) 2017 09 12
TAURUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Polis House

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 36 usługi wykonywane przez agencje nieruchomości, takie jak: pośrednictwo w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajmowanie
mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, doradztwo do spraw nieruchomości, doradztwo i usługi finansowe, takie jak: analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, działalność
finansowa, pośrednictwo przy zawieraniu umów kredytowych, zarządzanie finansami, usługi wykonywane przez
agencje ubezpieczeniowe, takie jak: doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, ubezpieczenia, wycena ubezpieczenia, usługi dotyczące leasingu
nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych,
dzierżawa nieruchomości, porady dotyczące inwestowania
w nieruchomości, informacje o powyższych usługach.
476365
(220) 2017 09 12
OVER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łask
(540) OVER COSMETICS

(210)
(731)

(531) 18.05.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 12 samochody, 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, usługi napraw awarii pojazdów, lakierowanie, konserwacja pojazdów, 39 holowanie, pojazdy (wypożyczanie), transport, wynajem samochodów.
476334
(220) 2017 09 11
PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PLATINUM GROUP

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji
pośrednictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wynajem i dzierżawa majątku nieruchomego, wynajem apar-

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 3 kosmetyki, płyny i preparaty do pielęgnacji
włosów, środki do czyszczenia zębów, dezodoranty osobiste, środki perfumeryjne, środki sanitarne będące środkami
toaletowymi, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i innych środków
komunikacji w zakresie towarów : kosmetyki, płyny i preparaty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
dezodoranty osobiste, środki perfumeryjne, środki sanitarne
będące środkami toaletowymi.
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476368
(220) 2017 09 12
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) actimultiv
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek,
płynów, proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne
inne niż do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 476369
(220) 2017 09 12
(731) ZAKRZEWSKI STANISŁAW, Rzeszotary
(540) MENTAL MANGO
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
476372
(220) 2017 09 12
EARLY STAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) early stage Angielski. Wyobraźnia. Przygoda.
(210)
(731)
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(210) 476399
(220) 2017 09 13
(731) TONETIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) tg tonetic group

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.22
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi transmisji
elektronicznej i telekomunikacyjnej, usługi transmisji danych
przez sieci telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pomocą sieci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, usługi
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi
telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjnej
sieci cyfrowej.
476402
(220) 2017 09 13
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CO-BESPRES PLUS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne.

(210)
(731)

476418
(220) 2017 09 13
FIRMA KABANOS KOJS MIROSŁAW
I JOANNA KOJS-KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Jabłonka
(540) WĘDLINY Z GÓRALSKĄ TRADYCJĄ
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.07, 24.17.02
(510), (511) 41 usługi nauczania języka angielskiego.
(210) 476388
(220) 2017 09 12
(731) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce
(540) PODKREŚLA SMAK KIELCE SOS KIELECKI meksykański
BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH Propozycja
podania

(531) 24.03.08, 02.09.01, 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, drób, nieżywy, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, mięso konserwowe, mięso
solone, smalec, szynka, wieprzowina.

(531)

27.05.01, 29.01.15, 05.09.06, 05.09.15, 05.09.17, 19.07.02,
24.09.02, 25.01.15, 26.04.16, 08.07.10
(510), (511) 30 sosy, sosy do mięs, sosy sałatkowe.

(210) 476425
(220) 2017 09 13
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Naj nie bierze się znikąd
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi PR, wystawy w celach handlowych lub reklamowych.
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476437
(220) 2017 09 14
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA,
Warszawa
(540) .pl
(210)
(731)
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(540) Arkana Carbo V
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych,
balsamy do celów kosmetycznych.
476451
(220) 2017 09 14
ODO 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ODO 24
(510), (511) 35 audyt, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, analizy rynkowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, outsourcing, 41 edukacja [nauczanie], organizowanie i prowadzenie warsztatów,
45 usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych,
badania prawne, licencjonowanie własności intelektualnej.
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi związane z rejestracją i utrzymaniem
domen internetowych.
(210) 476444
(220) 2017 09 14
(731) TYTKO PIOTR, Kraków
(540) BIELIK
(510), (511) 16 higieniczne ręczniki papierowe do rąk, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do demakijażu, ręczniki
papierowe do osuszania, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki
papierowe do twarzy, papier toaletowy w rolkach, chusteczki higieniczne, chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki do twarzy
z papieru, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki
papierowe do użytku kosmetycznego, chusteczki toaletowe, papierowe chusteczki do mycia, papierowe chusteczki
do wycierania, szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego],
papier do pieczenia, papierowe serwetki do użytku domowego, papierowe serwetki koronkowe, serwetki jednorazowe, stołowe serwetki papierowe, rolki do kas sklepowych,
rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, rolki papieru toaletowego, folia spożywcza, nawijana na rolkę folia
z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, pergamin
do pieczenia, ściereczki z celulozy, torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, worki na śmieci, uniwersalne woreczki z tworzyw
sztucznych.
476445
(220) 2017 09 14
ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) Arkana Bo2look
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych,
balsamy do celów kosmetycznych.
(210)
(731)

476447
(220) 2017 09 14
ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) Arkana Transform HA
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych,
balsamy do celów kosmetycznych.
(210)
(731)

(210)
(731)

476448
(220) 2017 09 14
ARKANA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław

(210) 476453
(220) 2017 09 14
(731) AGORA Spółka Akcyjna, Warszawa
(540) JUTRONAUCI
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, pomiarowe, do celów
dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania
oraz odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, taśmy wideo, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, czyste
lub z nagraniami, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
laptopy, akcesoria komputerowe, programy komputerowe,
programy komputerowe udostępnianie on-line via portal,
osprzęt i akcesoria do wszystkich tych urządzeń i przyrządów, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, 16 druki, kalendarze,
książki, gazety, czasopisma, wydawnictwa jednorazowe,
katalogi, komiksy, fotografie, broszury, publikacje drukowane, notesy, pióra, długopisy, ołówki, materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, koperty i woreczki do pakowania
z papieru lub z tworzyw sztucznych, magazyny, albumy,
almanachy, podręczniki, biuletyny, mapy, karty muzyczne,
wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, nalepki, naklejki, artykuły piśmiennicze, torby papierowe,
35 usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek
oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, wynajem czasu
antenowego, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno - reklamowych, usługi w zakresie badania
rynku, badania opinii publicznej, badania marketingowe,
organizowanie i obsługa handlowych lub reklamowych
pokazów mody, wystaw, giełd i targów, organizowanie gier,
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników
informacji, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, prenumerata gazet dla
osób trzecich, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyłanie Informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna,
przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez
terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych
za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługa prowadzenia
portali internetowych w zakresie rozpowszechniania wia-
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domości i aktualności, utrzymywania stron, prowadzenia
forów, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, prognoz pogody, wyszukiwarek internetowych,
zarządzania kontami abonentów, rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, usługi
dostawców usług internetowych polegające na umożliwianiu dostępu do globalnej sieci komputerowej dla użytkowników (ISP), przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej,
zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video, przy pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji zapisanej
na płytach D/D, CD, VCD oraz kasetach video, przesyłanie
informacji SMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem
urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, jak telefony III generacji, smartfony, laptopy, pagery,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościowych, 41 usługi wydawnicze (w tym
elektroniczne usługi wydawnicze) i reporterskie, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi reporterskie, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie publikacji on-line i elektronicznych, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów i nagrań
wideo, produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, wydawanie nagrań dźwiękowych, organizowanie i realizacja
spektakli, widowisk, organizowanie imprez rozrywkowych,
rekreacyjnych, sportowych, organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie plebiscytów,
usługi związane z nauczaniem, rozrywką i rekreacją, prowadzenie klubów i kółek zainteresowań, organizowanie
i prowadzenie: obozów sportowych i wakacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji,
zjazdów, seminariów i sympozjów, szkoleń, organizowanie loterii, usługi związane z grami losowymi i zakładami
wzajemnymi, 42 tworzenie programów komputerowych,
usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi portalu internetowego,
usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie baz on-line via portal, udostępnianie komputerowych baz danych,
projektowanie materiałów promocyjno - reklamowych,
także katalogów oraz gadżetów reklamowych, jak koszulki,
kubki, tymczasowe udostępnianie niepobieralnych programów komputerowych, udostępnianie miejsca w Internecie
na blogi.
476455
(220) 2017 09 14
CENTRUM INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała
(540) tracey intelligent assistant
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.04
(510), (511) 9 oprogramowanie dla przemysłu, oprogramowanie monitorujące przebieg pracy i wydajność linii
produkcyjnych.

(210)
(731)
(540)
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476457
(220) 2017 09 14
CENTRUM INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Bielsko-Biała

(531) 02.09.04, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie dla przemysłu, oprogramowanie monitorujące przebieg pracy i wydajność linii
produkcyjnych.
476460
(220) 2017 09 14
TARGET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź
(540) TARGET PRO
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe], usług
outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, usługi
outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności
gospodarczej, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, administrowanie działalnością
gospodarczą, administrowanie listami płac na rzecz osób
trzecich, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich,
administrowanie sprzedażą, agencje zatrudnienia, agencje
zatrudnienia tymczasowego, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem
tego pracownika, analizy statystyk handlowych, badania
i ankiety w zakresie działalności gospodarczej, biznesowe
usługi doradcze i konsultacyjne, dobór personelu [dla osób
trzecich], doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne
w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej świadczone w celu określenia
struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk,
zapewnianie przedstawicieli handlowych, usługi przedstawicielstw handlowych, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące
rekrutacji personelu, dostarczanie informacji dotyczących
rekrutacji pracowników, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, gromadzenie informacji
na temat personelu, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące
wyboru personelu, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, ocena potrzeb personelu, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie, obsługiwanie
i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, pomoc w zakresie
rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, profesjonalne
usługi w zakresie rekrutacji, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla
(210)
(731)
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pracowników, przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie informacji handlowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, selekcja personelu, sporządzanie listy płac, świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, usługi agencji pośrednictwa
pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu,
usługi konsultingowe związane z personelem, usługi marketingowe, usługi merchandisingu, usługi pośrednictwa
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi promocyjne i reklamowe,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi rekrutacyjne, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi
w zakresie przenoszenia pracowników, usługi w zakresie
przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w celu rekrutacji personelu, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, zapewnianie
agentów handlowych na umowę, zapewnienie personelu
sprzedającego, zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo
w tym zakresie, zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie programami
motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu.
(210) 476462
(220) 2017 09 14
(731) FUNDACJA POTULICKA, Wojnowo
(540) Ser Hrabiny
(510), (511) 29 serwatka, ser twarogowy, ser pleśniowy,
przetworzony ser, ser śmietanowy, ser cheddar, ser miękki,
biały ser, starty ser, ser mieszany, ser owczy, ser wędzony, ser
twardy, sery dojrzewające, sery topione, substytuty serów,
serek mascarpone, mieszanki serowe, paluszki serowe, fondue serowe, dipy serowe, suszona serwatka, produkty serowarskie, ser z ziołami, świeży biały ser, ser z przyprawami, ser
typu twarogowego, ser francuski cancoillotte, sery świeże
niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery z truflami, serce
palmy, przetworzone, biały miękki ser twarogowy, ser z mleka koziego, ser w postaci dipów, ser o niskiej zawartości tłuszczu, biały ser z chudego mleka [quark], oliwki nadziewane
serem feta w oleju słonecznikowym.
(210) 476463
(220) 2017 09 14
(731) FUNDACJA POTULICKA, Wojnowo
(540) Ser Ślesiński
(510), (511) 29 serwatka, ser twarogowy, ser pleśniowy,
przetworzony ser, ser śmietankowy, ser cheddar, ser miękki,
biały ser, starty ser, ser mieszany, ser owczy, ser wędzony, ser
twardy, sery dojrzewające, sery topione, substytuty serów,
serek mascarpone, mieszanki serowe, paluszki serowe, fondue serowe, dipy serowe, suszona serwatka, produkty serowarskie, ser z ziołami, świeży biały ser, ser z przyprawami, ser
typu twarogowego, ser francuski Cancoillotte, sery świeże
niedojrzewające, miękkie dojrzałe sery, sery z truflami, serce
palmy, przetworzone, biały miękki ser twarogowy, ser z mleka koziego, ser w postaci dipów, ser o niskiej zawartości tłuszczu, biały ser z chudego mleka [quark], oliwki nadziewane
serem feta w oleju słoneczników.
(210)
(731)

476464
(220) 2017 09 14
FUNDACJA POTULICKA, Wojnowo
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(540) 1925 SPIŻARNIA Hrabiny Potulickiej

(531)

29.01.12, 27.05.01, 24.03.08, 08.03.12, 05.09.06, 08.05.15,
19.03.01
(510), (511) 29 biały ser, biały ser z chudego mleka [quark],
biały miękki ser twarogowy, cielęcina, desery jogurtowe,
desery mleczne, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy owocowe, dziczyzna, drób, filety z piersi kurczaka, filety
z wędzonego śledzia, flaki, jaja, jaja kurze, jaja ptasie i produkty z jaj, jogurt, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej
zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty
pitne, jogurty smakowe, kapusta kwaszona, karp [nieżywy],
kefir [napój mleczny], kiełbasa swojska, kiełbaski rybne, kiełbaski wieprzowe, kiełbasy, kiełbasy wędzone, kiszone warzywa [kimchi], konserwy, marynaty, kurczak, kwaśna śmietana,
kwaśne mleko, masło, maślanka, masła solone, masło czosnkowe, masło klarowane, masło z ziołami, miękkie dojrzałe
sery, mięsa wędzone, mięso i wędliny, mięso świeże, mięso
mielone [mięso siekane], mięso wędzone, mleczne produkty,
mleko, mleko krowie, mleko odtłuszczone, mleko sfermentowane, mleko zsiadłe, nabiał i substytuty nabiału, napoje
mleczne, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka,
napoje z jogurtu, napoje sporządzone z mleka, napoje z produktów mlecznych, ogórki korniszone, oleje i tłuszcze, oleje
jadalne, oleje spożywcze, paluszki serowe, paczkowane mięso, paluszki rybne, pasta rybna, pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, pasty mięsne (w tym
pasztety, smalec), pasty mleczne do smarowania, pasty rybne, pasty rybne i z owoców morza, pasty z ryb wędzonych,
pasztety, potrawy rybne, produkty serowarskie, przeciery
owocowe, przeciery warzywne, przetwory owocowe [dżemy], przetwory twarożkowe, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), przetworzony ser, ryby, ryby marynowane, ryby mrożone, ryby,
owoce morza i mięczaki, ryby przetworzone, ryby solone, ser
cheddar, ser francuski Cancoillotte, ser miękki, ser mieszany,
ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser pleśniowy, ser twardy,
ser śmietankowy, ser twarogowy, ser typu twarogowego,
ser wędzony, ser z przyprawami, ser z ziołami, serwatka, sery
dojrzewające, sery świeże niedojrzewające, sery topione,
smalec, śmietana, starty ser, świeży biały ser, wyroby z masła,
wędliny, zsiadłe mleko, 30 artykuły spożywcze ze zbóż, bułki, bułki chrupiące, chleb, chleb i bułki, chleb razowy, chleb
wielozbożowy, chleb żytni, czekolada mleczna, czekolada,
kawa, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, krówka (cukierek),
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lody, lody
mleczne, lody mleczne [lody], lody na patyku, lody na bazie
jogurtu [lody jako główny składnik], lody o smaku czekoladowym, lody owocowe, lody spożywcze, lody z owocami,
majonez, mąka, mąka do pieczenia, mąka pszenna, mąka
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka spożywcza, mąka żytnia, miód, miód [do celów spożywczych], miodowe cukierki
(nie do celów medycznych), słodycze czekoladowe, słodycze
bez cukru, słodycze [cukierki], świeży chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 31 karp [żywy], ryby żywe,
32 cydr bezalkoholowy, kwas chlebowy [napoje bezalkoho-
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lowe], napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje serwatkowe, napoje warzywne, piwo
i produkty piwowarskie, piwo bezalkoholowe, piwo, piwa
smakowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, soki, serwatka [napoje], soki warzywne, soki warzywne
[napoje], woda gazowana [woda sodowa], woda niegazowana, woda źródlana, wody, wody gazowane, wody mineralne
(nielecznicze), 33 białe wino, alkohole wysokoprocentowe
[napoje], alkohole wysokoprocentowe, cydr, cydr słodki, cydr
wytrawny, czerwone wino, miód pitny, napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), wina, wina deserowe, słodkie wina, wino,
wino czerwone, wódka.
(210) 476466
(220) 2017 09 14
(731) TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA, Siewierz
(540) G GRUPA TRIBAG

(531) 27.05.01, 27.01.01
(510), (511) 1 dolomit, dolomit do celów przemysłowych,
nawozy, nawozy naturalne, nawozy mineralne, nawozy dla
rolnictwa, nawozy do gleby, 19 kruszywa wykorzystywane
do przygotowywania betonu, kostka brukowa, beton, betonowe elementy budowlane, 36 pożyczki, ubezpieczenia,
37 usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi górnicze.
(210) 476467
(220) 2017 09 14
(731) FUNDACJA POTULICKA, Wojnowo
(540) KARP NAKIELSKI

(531) 03.09.10, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.02
(510), (511) 29 karp nieżywy, 31 karp żywy.
476470
(220) 2017 09 14
SZCZEPANKOWSKI JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BMC,
Władysławowo
(540) Baltica

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.24
(510), (511) 29 ajvar - pasta z papryki, bakłażanów i czosnku,
alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, nieżywe
anchois, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita
śmietana, bulgogi - koreańskie danie z wołowiny, preparaty
do produkcji bulionu, cebula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłusz-
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czu, konserwowy czosnek, daktyle, nieżywy drób, dziczyzna,
dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych,
ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych,
escamoles - przygotowane jadalne larwy mrówek, falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki,
galaretki owocowe, galaretki mięsne, galbi - danie z grillowanego mięsa, groszek konserwowy, grzyby konserwowane,
guacamole - pasta z awokado, nieżywe homary, hot dogi
w cieście kukurydzianym, hummus - pasta z ciecierzycy,
ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, nieżywe
jadalne owady, konserwowane jagody, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy
konserwowe, kaszanka, kawior, kefir - napój mleczny, kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa - kim
chi, klej rybi spożywczy, koktajle jajeczne bezalkoholowe,
koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych,
koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, krążki z cebuli,
krem na bazie masła, nieżywe krewetki, nieżywe krewetki
różowe, krokiety, przetworzona kukurydza cukrowa, kwaśna
śmietana, nieżywe langusty, lecytyna do celów kulinarnych,
liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, nieżywy łosoś,
łój spożywczy, nieżywe małże - mięczaki, małże - nieżywe,
margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło
kakaowe, masło kokosowe - olej kokosowy, miąższ owoców,
mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane,
mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe
do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe
do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko
ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko
z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy - do celów spożywczych, jadalny
olej kostny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny,
olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia
lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, opiekane
wodorosty, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane,
przetworzone orzechy laskowe, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, naturalne lub sztuczne osłonki
kiełbas, nieżywe ostrygi, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii,
pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki
ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika
do spożycie przez ludzi, podpuszczka, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych,
pyłki kwiatowe jako żywność, nieżywe raki, riażenka - prażone zsiadłe mleko, rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, nieżywe sardynki, serwatka, nieżywe
skorupiaki, skórki owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów
kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne
do gotowania, sos żurawinowy - kompot, spożywczy olej
kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej
sezamowy, nieżywe strzykwy, substytuty mleka, surowce
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do produkcji tłuszczy jadalnych, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, nieżywe śledzie, śmietana - produkty mleczarskie,
śmietana na bazie warzyw, tahini - pasta z ziarna sezamowego, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, nieżywy
tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina,
wiórki kokosowe, wywar - bulion, yakitori, zsiadłe mleko,
zupy, składniki do sporządzenia zupy, żelatyna, żółtka jajek,
żywność przygotowywana z ryb, 40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie żywności, wędzenie żywności.
476480
(220) 2017 09 15
INDUSTRIAL DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) POWERUNIT

(210)
(731)

(531) 24.15.02, 26.13.25, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 39 transport kolejowy, rezerwowanie transportu
kolejowego, wynajmowanie linii kolejowych, wynajmowanie transportu kolejowego, wypożyczanie pojazdów kolejowych, dostawa towarów drogą kolejową, usługi w zakresie
organizowania transportu, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego, organizowanie
biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych,
usługi kolejowego transportu towarowego.
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(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje
do pobrania na smartfony, aplikacje do urządzeń przenośnych, mobilne aplikacje, 16 książki, kalendarze, prospekty,
plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma
[periodyki], albumy, broszury, fotografie, naklejki, publikacje
drukowane, atlasy, biuletyny informacyjne, chorągiewki papierowe, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały
do rysowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki
do długopisów i ołówków, segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek, zeszyty do pisania
lub rysowania, przyciski do papieru, 35 usługi reklamowe,
39 usługi doradztwa turystycznego, zwiedzanie turystyczne,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych, sportowych i naukowych, organizowanie i prowadzenie gier quizowych, organizowanie i prowadzenie gier
łamigłówek, organizowanie i prowadzenie gier terenowych,
organizowanie i prowadzenie gier edukacyjnych, 42 projektowanie tras turystycznych, projektowanie gier.
(210)
(731)
(540)

476531
(220) 2017 09 13
Shanghai Phochen International Trading Corporation
Limited, Shanghai, CN

(210) 476494
(220) 2017 09 15
(731) NIEWIADOMY PIOTR P.U.H.P. ENDOMED, Kraków
(540) ENDOMED

(531) 26.04.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku
ze sprzętem medycznym, w szczególności sprzętem medycznym endoskopowym, za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 37 naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, w szczególności
urządzeń medycznych endoskopowych, przegląd maszyn
i urządzeń medycznych, w szczególności urządzeń medycznych endoskopowych.
476509
(220) 2017 09 15
AGROCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo Pomorskie
(540) MLEKORY
(510), (511) 29 mleko i produkty mleczne, 30 produkty
zbożowe, wyroby cukiernicze, lody, 35 sprzedaż artykułów
spożywczych.
(210)
(731)

(210) 476518
(220) 2017 09 15
(731) FUNDACJA CALAMITA, Legnica
(540) Questy WYPRAWY ODKRYWCÓW

(531) 04.03.03, 26.01.02
(510), (511) 30 herbata, herbata zielona.
476537
(220) 2017 09 14
RADIO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Radio Plus
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, w tym
promowanie i reklamowanie za pośrednictwem Internetu,
w prasie, radiu i telewizji, badanie rynku i opinii publicznej,
dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów
reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, doradztwo,
zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, zdobywanie
i przetwarzanie informacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 usługi
agencji informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej poprzez
terminale komputerowe, emisja programów radiowych
i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie
(210)
(731)
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programów edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portalu
internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji
tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, opracowywanie
i przekazywanie wiadomości, 41 produkcja i montaż programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego, produkcja
i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów
i imprez rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie
imprez sportowych, usługi impresariów w zakresie organizowania spektakli, udostępnianie nagranych nośników
obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi w zakresie
opracowywania reportaży, usługi w zakresie opracowywania
tłumaczeń.
(210) 476538
(220) 2017 09 14
(731) LURSKI WACŁAW SOLVER, Kalwaria Zebrzydowska
(540) Fogel
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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 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) 476571
(220) 2017 09 18
(731) GIERSZEWSKI GRZEGORZ, Tleń
(540) POLED

(531) 03.07.21, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 3 wszelkie środki do prania, wspomagające
pranie oraz wszelkie środki do zmywania i czyszczenia, mydła w płynie i kostce, sól ochronna, szampony i odżywki
do włosów.
(210) 476565
(220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Mindal
(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

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 lampy wszelkiego rodzaju, lampy domowe,
biurowe, przemysłowe, warsztatowe, ogrodowe, uliczne,
solarne, kosmetyczne, lampy led, klosze do lamp, oprawy oświetleniowe, żarówki i źródła światła led, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej,
wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy je oglądać i kupować w sklepie i hurtowni oraz
za pośrednictwem Internetu, towarów z zakresu: lampy
wszelkiego rodzaju, lampy domowe, biurowe, przemysłowe,
warsztatowe, ogrodowe, uliczne, solarne, kosmetyczne.
(210) 476573
(220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Artis

(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
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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 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.

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 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) 476578
(220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Sugarin

(531)

(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,

476579
(220) 2017 09 18
BAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) APTECZKA FUTRZAKA
(210)
(731)

03.01.08, 03.01.16, 03.01.06, 24.13.01, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 3 materiały i preparaty kosmetyczne dla zwierząt, 5 materiały i preparaty lecznicze dla zwierząt.
(210) 476580
(220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Artrin

(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

68

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

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 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) 476583
(220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti NRin

(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,
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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 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) 476585
(220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Muslin

(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 prze-

Nr ZT43/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, 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.

69

ląt, 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) 476593
(220) 2017 09 18
(731) RASZKOWSKI PATRYK, Kalisz
(540) ARTE CREW

(210) 476586
(220) 2017 09 18
(731) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec
(540) Opti Boleris

(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 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 niemow-

(531) 24.15.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
agencje reklamowe, analiza danych i statystyk dotyczących
badań rynkowych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji
na reklamę i badania rynkowe, analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu, analizy badań rynkowych, badania opinii publicznej, badania rynku do celów reklamowych, badania rynku i badania marketingowe, badania
w dziedzinie strategii marketingowych, badania w zakresie
reklamy, badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące
reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo
specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie public
relations, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa,
doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych,
doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych,
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dystrybucja
broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów
promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja ma-
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teriałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ogłoszeń
reklamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
dystrybucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja ulotek,
broszur, druków i próbek do celów reklamowych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja reklam, kompilacja,
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
reklamy, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, negocjowanie kontraktów reklamowych, obróbka tekstów, ocena
statystyczna danych marketingowych, oceny szacunkowe
do celów marketingowych, ogłoszenia drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych
do celów reklamowych i promocyjnych, plakaty reklamowe
(rozlepianie -), planowanie strategii marketingowych, pomoc
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zakresie marketingu,
porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie marketingu, pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radiowych
i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, produkcja
wizualnych materiałów reklamowych, projektowanie badań
marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek reklamowych, promocja
sprzedaży, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, promowanie koncertów
muzycznych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób
trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, prowadzenie
badań marketingowych, prowadzenie badań w dziedzinie
public relations, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowy-
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wanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz
osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych,
przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm,
przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, przygotowywanie prezentacji w celach handlowych,
przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych,
publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów
reklamowych on-line, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kinowych,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, reklama zewnętrzna, reklamowe i sponsorowane
teksty (tworzenie -), reklamy prasowe (przygotowywanie -),
reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozwój
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, sondowanie rynku,
sporządzanie raportów do celów marketingowych, świadczenie usług porównania cen online, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), tworzenie reportaży
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji związanych z reklamą, umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, usługi agencji reklamowych, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne on-line, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi doradcze dotyczące promocji
sprzedaży, usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi marketingowe, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, usługi promocyjne i reklamowe,
usługi public relations, usługi redaktorów w zakresie pisania
tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
błoga, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe
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i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne
agencje reklamowe, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe związane
z książkami, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe, promocyjne i public relations,
usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej,
usługi reklamy zewnętrznej, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi
w zakresie analiz i badań rynku, usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie marketingu
gospodarczego, usługi w zakresie marketingu produktów,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu
i innych mediów, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie
tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi zarządzania społecznością on-line,
wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych,
wykonywanie materiałów reklamowych, wynajem billboardów, wynajem materiałów reklamowych, wynajem pomocy
reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach
internetowych, wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem tablic do celów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 41 edukacja sportowa,
doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie informacji na temat aktywności
sportowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia innych niż
do celów reklamowych, edycja zdjęć, fotografia, fotografia
lotnicza, fotografia portretowa, instruktaż w zakresie treningu
kondycyjnego, montaż filmów, montaż filmów (kinematogra-
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ficznych -), montaż filmów fotograficznych, montaż filmów kinowych, nauka fotografii, obozy sportowe, obozy sportowe
(organizowanie -), obsługa studia filmowego, opracowywanie
formatów do filmów, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów
sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, organizacja imprez sportowych, organizacja turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie zawodów lekkoatletycznych, organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi,
organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie
imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie
konkursów sportowych, organizowanie turniejów, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, organizowanie
zajęć sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawodów e-sportowych, organizowanie zawodów i imprez
sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, pisanie
scenariuszy filmowych, planowanie pokazów filmów, pokazy
filmowe, pokazy filmów kinematograficznych, pokazy filmów
kinematograficznych i kinowych, pokazy filmów kinowych,
pokazy filmów wideo, prezentacja filmów, prezentacja filmów
w celach instruktażowych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, produkcja animowanych fragmentów
na taśmie filmowej, produkcja cyklicznych serii przygodowych
filmów animowanych, produkcja efektów specjalnych do filmów, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja i wypożyczanie filmów na taśmach wideo, produkcja imprez sportowych, produkcja imprez sportowych na potrzeby
filmowe, produkcja konkursów sportowych, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja piosenek do filmów, produkcja przedstawień i filmów, produkcja radiowa, filmowa
i telewizyjna, produkcja studiów filmowych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, produkcja filmów, produkcja filmów animowanych, produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja filmów i filmów na taśmach filmowych, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja filmów kinowych, produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, produkcja
filmów na taśmach wideo, produkcja filmów na temat piłki
nożnej, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów
telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja
filmów wideo, produkcja filmów wideo i DVD, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja filmów, spektakli, produkowanie filmów, projekcja filmów do celów medycznych,
projekcja filmów do celów technicznych, projektory filmowe
i akcesoria do nich (wypożyczanie -), prowadzenie festiwali filmowych, prowadzenie imprez sportowych na żywo, prowadzenie zajęć fitness, prowadzenie zawodów sportowych,
przedstawianie filmów, przeprowadzanie imprez sportowych,
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przygotowywanie
imprez sportowych, przygotowywanie napisów do filmów,
realizacja filmów animowanych, realizacja filmów kinematograficznych, realizacja filmów w studiach, rozrywka filmowa,
sporządzanie napisów [np. do filmów], studia filmowe, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo,
taśmy wideo (produkcja filmów na -), tworzenie filmów rysunkowych, udostępnianie informacji dotyczących filmów, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń edukacyjnych,
udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, udostępnianie
rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu,
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udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie filmów
nie do pobrania, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi informacyjne dotyczące harmonogramu wyświetlania filmów, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, usługi informacyjne
w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi parków
rozrywki z motywami filmowymi, usługi pokazów filmowych,
usługi produkcji filmów, usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, usługi rozrywkowe w postaci filmów, usługi studia nagrań do filmów, usługi
studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych,
usługi studiów filmowych, usługi w zakresie animacji efektów
specjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie nagrań audio
i wideo, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych,
filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań
wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie
muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów,
usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, usługi w zakresie produkcji filmów wideo, usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, usługi w zakresie realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych, usługi wypożyczania filmów, usługi wypożyczania filmów wideo, usługi związane
z produkcją rozrywki w formie filmów, usługi wideo biblioteki,
wynajem i dzierżawa projektorów filmowych i akcesoriów,
wynajem kamer filmowych, wynajem projektorów filmowych,
wynajem sprzętu do projekcji filmów, wynajmowanie sprzętu
do projekcji filmów, wynajmowanie studiów filmowych, wypożyczanie aparatów do projekcji filmów, wypożyczanie aparatów projekcyjnych do filmów, wypożyczanie dekoracji filmowych i telewizyjnych, wypożyczanie nagranych wcześniej filmów, wypożyczanie nagranych wcześniej filmów w postaci
dysków, wypożyczanie nagranych wcześniej filmów w postaci
taśm wideo, wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego
do użytku na planach filmowych, wypożyczanie projektorów
i akcesoriów filmowych, wypożyczanie projektorów filmów,
wypożyczanie taśm wideo i filmów, wypożyczanie urządzeń
oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych,
wypożyczanie filmów, wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie filmów wideo, zapewnianie obiektów treningowych do biegów
z przeszkodami.
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(531) 03.04.11, 03.04.26, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 476614
(220) 2017 09 18
(731) GÓRECKA WERONIKA M.H., Swarzędz
(540) MUST HAVE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
476624
(220) 2017 09 18
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) okulistin
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów leczniczych
w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków,
pianek, aerozoli.
(210)
(731)

476625
(220) 2017 09 18
LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ,
Warszawa
(540) Pałac książąt Lubomirskich w Lubniewicach
(210)
(731)

(210) 476607
(220) 2017 09 18
(731) KOBUS STANISŁAW, Kraków
(540) CAPRAGNELLO wool & cashmere
(531) 07.01.01, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, 36 wynajem nieruchomości, 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
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obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, 44 świadczenie usług przez domy opieki nad
starszymi ludźmi.
476626
(220) 2017 09 18
ZABIŁOWICZ KATARZYNA PRODUCENT BRAM
I OGRODZEŃ SCHOLZ, KURSY I SZKOLENIA BHP,
EXPRES - PUR, Zabrze
(540) ZchoIZ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 prowadnice do drzwi przesuwnych (z metalu),
rolety zewnętrzne metalowe, okucia stosowane w budownictwie, metalowe, płyty metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia drzwiowe (ozdobne)
metalowe, okucia metalowe, metalowe drzwi składane, nadproża metalowe, listwy metalowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, konstrukcje stalowe (budownictwo),
drzwi metalowe, 19 drzwi niemetalowe, drzwiowe (płyty)
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe.
476629
(220) 2017 09 18
TOMASZ MISZCZAK TABLEART SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań
(540) NUFORM
(510), (511) 8 sztućce stanowiące akcesoria barowe, restauracyjne i gastronomiczne w szczególności takie jak: noże,
widelce i łyżki, 21 wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne stanowiące akcesoria barowe, restauracyjne i gastronomiczne w szczególności takie jak: szklanki, kieliszki, naczynia
do picia, talerze, platery, miski, filiżanki, kubki.
(210)
(731)

476630
(220) 2017 09 18
LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ,
Warszawa
(540) Zamek książąt Lubomirskich w Lubniewicach
(210)
(731)

(531) 07.01.01, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, 36 wynajem nieruchomości, 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
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oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, 44 świadczenie usług przez domy opieki nad
starszymi ludźmi.
476631
(220) 2017 09 18
PIWOWARCZYK-BAŁUK SANDRA BALTICA
SPORTHORSES, Ciekocinko
(540) BALTICA
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
476632
(220) 2017 09 18
LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ,
Warszawa
(540) THE CROWN - KORONA RZECZPOSPOLITEJ
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe.
(210)
(731)

(210) 476635
(220) 2017 09 18
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Bigbüll

(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
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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 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 ból.
476636
(220) 2017 09 18
LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ,
Warszawa
(540) Zamek książąt Lubomirskich w Lubniewicach
(210)
(731)
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(540) nuform nu

(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 8 sztućce stanowiące akcesoria barowe, restauracyjne i gastronomiczne w szczególności takie jak: noże,
widelce i łyżki, 21 wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne stanowiące akcesoria barowe, restauracyjne i gastronomiczne w szczególności takie jak: szklanki, kieliszki, naczynia
do picia, talerze, platery, miski, filiżanki, kubki.
(210) 476686
(220) 2017 09 19
(731) WERNECKI MARCIN ROYALBI, Toruń
(540) Royalbi
(510), (511) 12 rowery, siodełka rowerowe, łańcuchy rowerowe, torby rowerowe, korby rowerowe, sakwy rowerowe, koła
rowerowe, opony rowerowe, bagażniki rowerowe, części
konstrukcyjne rowerów, pokrycia siodełek rowerów, kierownice do rowerów, szprychy do rowerów, błotniki do rowerów,
dzwonki do rowerów, ramy do rowerów, przyczepy rowerowe [riksze], dopasowane pokrowce na rowery, kosze przystosowane do rowerów, uchwyty kierownicy do rowerów, osłony łańcucha do rowerów, pokrowce na uchwyty rowerowe,
mostki kierownicy [części rowerowe], akcesoria do rowerów
do przewożenia bagażu.
(210) 476696
(220) 2017 09 20
(731) OSTROWSKA URSZULA, Radzymin
(540) MniamMniam.pl

(531)

(531) 07.01.01, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, 36 wynajem nieruchomości, 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, 44 świadczenie usług przez domy opieki nad
starszymi ludźmi.
(210)
(731)

476638
(220) 2017 09 18
TOMASZ MISZCZAK TABLEART SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań

11.03.05, 11.03.09, 20.05.25, 25.07.01, 25.07.03, 26.01.01,
26.01.04, 26.07.05, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma, publikacje periodyczne, broszury, ulotki, biuletyny, publikacje drukowane, książki, podręczniki, 35 usługi marketingowe, dekoracja wystaw sklepowych,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, projektowanie materiałów reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, prezentacja wiadomości, tekstów i danych
zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audio-wizualne dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, usługi
pisania bloga .
476697
(220) 2017 09 20
EUROBENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) Tiltex

(210)
(731)
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(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe maty tkane do użytku jako materiały geotekstylne,
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami
sztucznymi i włóknem szklanym.
476714
(220) 2017 09 20
MZURI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mzuri Investments
(510), (511) 36 agencja nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, dzierżawa nieruchomości,
inwestycje majątkowe [nieruchomości], kupno i sprzedaż
nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pozyskiwanie kapitału
finansowego, wycena nieruchomości, wynajem nieruchomości, w szczególności wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
zbieranie funduszy na projekty związane z nieruchomościami przez sieć komputerową Internet, 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, usługi doradcze dotyczące remontów nieruchomości.
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(540) ZAPIEKARNIA NOT SO FAST FOOD

(210)
(731)

(210) 476720
(220) 2017 09 20
(731) BIŁYK MAREK, Lublin
(540) HOTEL KAZIMIERZÓWKA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 27.05.25
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, udostępnianie sal konferencyjnych, 44 usługi spa, zabiegi kosmetyczne, masaże.
(210) 476721
(220) 2017 09 20
(731) Johnson & Johnson, New Brunswick, US
(540) NEUTROGENA SKIN DETOX
(510), (511) 3 niemedyczne preparaty do pielęgnacji skóry, mianowicie preparaty do mycia twarzy [kosmetyki],
środki nawilżające do twarzy, maseczki do twarzy, peelingi do twarzy, preparaty do mycia ciała, peelingi do ciała,
5 preparaty do leczenia trądziku, mianowicie środki czyszczące przeciwtrądzikowe, środki nawilżające do skóry
z trądzikiem, peelingi do skóry z trądzikiem, 10 przyrządy
i aparaty medyczne do pielęgnacji i leczenia chorób skóry,
21 urządzenia do złuszczania i oczyszczania, mianowicie
ręczne urządzenia złuszczające i oczyszczające skórę, zasilane na baterie, wykorzystywane do oczyszczania i złuszczania skóry.
(210)
(731)

476725
(220) 2017 09 20
JANIK PAWEŁ ZIP, Łódź

(531) 26.11.06, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracji specjalizujących się w zapiekankach, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), usługi kawiarni, usługi w zakresie
kantyn, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach.
476744
(220) 2017 09 21
ATLAS WORLD TRADE HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) na GO TO WO
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 29 krokiety, 30 pierogi, burrito, tortilla, sajgonki,
kluski śląskie, kluski leniwe, naleśniki, racuchy z jabłkiem.
476768
(220) 2017 09 21
KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INTELICaLC
(510), (511) 3 pasta do zębów.
(210)
(731)

(210) 476769
(220) 2017 09 21
(731) ROLAND MAG. HAAS, Kierling, AT
(540) GO!Bet

(531) 26.04.02, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 periodyki [czasopisma], publikacje drukowane, czasopisma [periodyki], gazety, broszury, agendy,
książki, bilety, afisze, plakaty, plakaty wykonane z papieru,
teczki [artykuły papiernicze], fotografie, fotografie [wydru-
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kowane], plakaty reklamowe, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], publikacje drukowane, kalendarze, albumy
do wklejania, kupony z zakładami, torebki do pakowania
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
papier do zawijania, materiały do opakowywania, materiały opakowaniowe wykonane z tektury, ulotki reklamowe,
formularze [blankiety, druki], 35 marketing imprez i wydarzeń, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, zarządzanie bonami wartościowymi, administracyjne zarządzanie
przedsiębiorstwami handlowymi, 41 zakłady, prowadzenie
gier losowych dla wielu graczy, usługi hazardowe on-line,
usługi organizowania zakładów, usługi w zakresie notowań
wyników sportowych, usługi w zakresie zakładów piłkarskich, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, bukmacherstwo [przyjmowanie zakładów na wyścigi konne], udostępnianie obiektów i sprzętu
do kasyn i do gier hazardowych, udzielanie informacji związanych z wyścigami, usługi kasyn online, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn,
organizacja imprez sportowych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.
(210) 476770
(220) 2017 09 21
(731) MEGARIGHTS S.ár.l., Luksemburg, LU
(540) Nie mów TAK Nie mów NIE
(510), (511) 9 magnesy do gier, aparatura i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, akumulowania, regulowania lub sterowania elektrycznością, aparatura do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku
lub obrazu, kasy fiskalne, maszyny obliczeniowe, sprzęt
i komputery do przetwarzania danych, dyski gier komputerowych, karty pamięci do urządzeń do gier wideo, gry
komputerowe, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, oprogramowanie gier, oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z gier komputerowych,
dżojstiki do komputerów, programy interaktywnych multimedialnych gier komputerowych, publikacje elektroniczne,
do pobrania, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, 16 matryce do druku ręcznego, materiały drukowane,
broszury dotyczące gier, przewodniki strategiczne do gier
karcianych w postaci czasopism, przewodniki do gier,
poradniki strategiczne do gier w karty, podręczniki informacyjne, podręczniki do obsługi oprogramowania komputerowego, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), podręczniki instruktażowe, materiały
piśmienne, papier, karton, kartonowe pudełka do pakowania, książki, książeczki do kolorowania, kredki ołówkowe,
skrzynki do samodzielnego montażu, znaczki pocztowe
i stemple do pieczętowania, ołówki, karton, materiały piśmienne, gumki do ścierania, flamastry, pisaki, klej, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], linijki, kleje z brokatem do celów piśmienniczych, tusze do rysowania i stemplowania, stemple na atrament, etykiety z papieru
lub kartonu, figurki z papieru lub tektury, zestawy malarskie
dla artystów, zestawy malarskie dla dzieci, litery i cyfry samoprzylepne, materiały i środki dla artystów i do dekoracji,
materiały do modelowania, szablony do rysowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], kokardy z papieru do pako-
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wania, pastele, pędzle, suche kalkomanie, płótna malarskie,
pinezki, stemple do pieczętowania, zakładki do książek,
dozowniki do wytrawiania w kształcie długopisów, temperówki, spinacze do papieru, kalkomanie przylepne i kalkomanie na gorąco, zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie],
28 urządzenia do gier, aparatura do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci, artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte
w innych klasach, piłki do gier i zabaw, gra w kulki, karty
do bingo, zestawy gier planszowych, kubki na kości do gry,
plansze do gry w warcaby, ozdoby choinkowe, kości do gry,
szachownice, figurki do zabawy, karty do gry, gry-łamigłówki, gry akcji i zręcznościowe, gry z obręczami, gry polegające na budowaniu, warcaby, gra w domino, madżong,
gry guizowe, gry fabularne, gry towarzyskie, elektroniczne
gry planszowe, plansze do gier z kartami do kolekcjonowania, gry planszowe, gry z tarczami strzelniczymi, szachy, gry
elektroniczne, gry mechaniczne, gry muzyczne, gry związane z postaciami fikcyjnymi, gry sportowe, zestawy pytań
do gier planszowych, oznaczniki [pionki do gier], miniaturki
do gry, modele do użytku w grach fabularnych, układanki
[puzzle], kręgle, repliki zwierząt jako zabawki, tryktrak [gra],
gry elektroniczne, gry elektroniczne wyposażone w czujniki ruchu.
476779
(220) 2017 09 22
PRZYWARTA AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO -HANDLOWO USŁUGOWE (P.P.H.U)
PAPAJ, Ostrowo Kościelne
(540) PAPAJ Zakład mięsny

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 bekon, flaki, kaszanka, kiełbasy, krwawa kiszka, konserwy mięsne, łój spożywczy, mięso i wędliny, pasztety, smalec, szynka, wędliny, wieprzowina.
476782
(220) 2017 09 22
BB ACTIVE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) CUCINA APERTA
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, cukierniach, kawiarniach
i restauracjach (stałych i sezonowych), usługi związane
z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostarczaniem
ich do odbiorców zewnętrznych (catering, dania z dowozem) oraz z przygotowywaniem i sprzedażą dań na wynos,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, wynajmowanie sal na zebrania.
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(210) 476785
(220) 2017 09 22
(731) FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA, Toruń
(540) Walkathon NEUCA dla zdrowia!

(531) 02.01.08, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 kultura fizyczna i organizacja zawodów
sportowych.
476788
(220) 2017 09 22
DANONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Żywność dla zdrowia

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 biuletyny, publikacje, czasopisma i periodyki
w formie elektronicznej, 16 biuletyny, publikacje, czasopisma i periodyki, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnictw
elektronicznych.
476844
(220) 2017 09 25
WIERZBICKA-BAXTER AGNIESZKA BUSINESS
REPUBLIC, Warszawa
(540) Szydłowianka
(510), (511) 29 śliwki konserwowe, owoce przetworzone,
krojone owoce, mrożone owoce, kandyzowane owoce, suszone owoce, owoce gotowane, owoce konserwowane,
owoce marynowane, owoce glazurowane, pokrojone owoce, sfermentowane owoce, gotowane owoce, dżemy owocowe, marmolady owocowe, owoce lukrowane, mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, przekąski na bazie suszonych owoców, 30 lody, sorbety [lody], lody
spożywcze, lody owocowe, ciasto śliwkowe, ketchup, słodziki naturalne w postaci koncentratów owocowych, słodziki
składające się z koncentratów owocowych, 31 śliwki, świeże,
świeże owoce, owoce świeże, nieprzetworzone owoce, kompozycje świeżych owoców, mieszanki owocowe [świeże],
35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.
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(531) 01.03.16, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 20 rolety papierowe, rolety wewnętrzne, rolety
termoizolacyjne, rolety okienne, rolety bambusowe, rolety
do okien rolety wewnętrzne okienne, rolety zaciemniające
wewnętrzne, rolety materiałowe wewnętrzne, rolety listewkowe zaciemniające (wewnętrzne), rolety zaciemniające
(listewkowe wewnętrzne), rolety do użytku wewnętrznego, rolety tekstylne wewnętrzne, rolety z plecionek drewnianych (meble), rolety wykonane z drewna wewnętrzne,
rolety wewnętrzne metalowe ukierunkowujące światło,
rolety wewnętrzne z polichlorku winylu, żaluzje drewniane,
żaluzje pionowe żaluzje wewnętrzne listwowe, metalowe
wewnętrzne żaluzje okienne, wewnętrzne żaluzje poziome
o listewkach nastawnych (żaluzje weneckie), metalowe żaluzje weneckie (wewnętrzne), żaluzje z lametami wewnętrzne,
poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, żaluzje listewkowe poziome (wewnętrzne) na drzwi, poziome żaluzje weneckie (wewnętrzne) do okien, wewnętrzne żaluzje okienne
o poziomych lamelach, żaluzje niemetalowe listewkowe
do użytku wewnętrznego, żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (Sudare), wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony
przed światłem, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon
i zasłony do wnętrz, żaluzje weneckie, żaluzje wewnętrzne,
24 moskitiery zaprawiane insektycydami, plisowane żaluzje
przeciwsłoneczne, moskitiery.
476857
(220) 2017 09 25
BUNNY POSITIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęcice Małe
(540) BUNNY BP POSITIV

(210)
(731)

(210)
(731)

476845
(220) 2017 09 25
MARSZAŁEK PIOTR FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
SKALA, Kraków
(540) ZASLONSIE
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.01.15, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.07
(510), (511) 25 odzież damska.
476862
(220) 2017 09 25
BMB SANTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) BMB SANTECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.K.

(210)
(731)

(531)

26.03.01, 26.03.12, 26.15.03, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 11 instalacje sanitarne i grzewcze, urządzenia grzewcze, elementy grzewcze, przemysłowe instalacje
grzewcze, instalacje kanalizacyjne, zbiorniki ciśnieniowe
wody, 37 usługi czyszczenia kanalizacji, naprawa systemów
kanalizacji, serwisowanie rur kanalizacyjnych, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, odnawianie instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji
wodno-kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, usługi budowlane, usługi
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budowlane i konstrukcyjne, budownictwo przemysłowe,
budowa i konserwacja rurociągów, budowa instalacji technologicznych dla przemysłu energetycznego, paliwowego,
farmaceutycznego i spożywczego.
476863
(220) 2017 09 25
UCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) tulula

(210)
(731)
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puzzli, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, maty do zabawy zawierające
zabawki dla niemowląt.
476881
(220) 2017 09 26
JHJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś
(540) Toxcontrol
(510), (511) 5 dodatki do pasz - do celów leczniczych, 31 dodatki do pasz - nie do celów leczniczych.

(210)
(731)

476882
(220) 2017 09 26
MOSSO KEWPIE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) impresje
(510), (511) 30 majonez, musztarda, przyprawy, przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), sos sojowy, sosy [przyprawy],
sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe.

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.15, 03.07.19
(510), (511) 16 publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne, książki edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne,
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane
materiały dydaktyczne, papierowe materiały dydaktyczne,
książki, książki dla dzieci, książki do rysowania, książki z grafiką, książki do malowania, książki z obrazkami, 28 zabawki,
zabawki edukacyjne, puzzle [zabawki], zabawki drewniane,
zabawki bambusowe, zabawki dla niemowląt, zabawki dla
dzieci, zabawki rozwojowe dla niemowląt, zabawki w postaci

476902
(220) 2017 09 26
SKALSKA ANNA PRYWATNA PRAKTYKA
DENTYSTYCZNA, Mińsk Mazowiecki
(540) Focus Dental Clinic
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.

(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

467239, 472291, 472292, 472293, 472294, 472295, 473356, 473357, 473487, 474645, 474954, 476466

2

472291, 472292, 472294, 472295, 473487, 474645, 474954

3

468689, 472291, 472292, 472293, 472294, 472295, 473955, 474367, 474645, 475349, 475678, 475679, 475681,
475682, 475684, 475688, 475689, 475691, 475693, 475695, 475696, 475697, 475698, 475753, 476365, 476368,
476445, 476447, 476448, 476538, 476565, 476573, 476578, 476579, 476580, 476583, 476585, 476586, 476635,
476721, 476768

4

472291, 472292, 472294, 472295, 474367, 474959, 474960, 474961, 475706, 476220

5

472291, 472292, 472293, 472294, 472295, 474494, 474648, 474813, 474834, 474943, 474954, 475040, 475098,
475100, 475349, 475678, 475679, 475681, 475682, 475684, 475688, 475689, 475691, 475693, 475695, 475696,
475697, 475698, 475865, 476060, 476140, 476368, 476369, 476402, 476565, 476573, 476578, 476579, 476580,
476583, 476585, 476586, 476624, 476635, 476721, 476881

6

471318, 473127, 473935, 474516, 474676, 476152, 476278, 476626

7

459302, 472294, 472295, 474676, 476148, 476184, 476278

8

472294, 472295, 475202, 476629, 476638

9

467848, 472294, 472295, 473464, 473602, 474489, 474492, 474519, 475008, 475016, 475017, 475133, 475872,
475873, 476090, 476094, 476302, 476453, 476455, 476457, 476518, 476632, 476770, 476788

10

472294, 472295, 475349, 475695, 475696, 475697, 475892, 475893, 475894, 475896, 476368, 476721

11

472294, 472295, 473127, 473174, 473602, 474492, 474676, 476220, 476571, 476862

12

474367, 474516, 476331, 476686

13

475945, 475946, 475956, 475959, 475960, 475961

14

476269, 476270

15

475008, 475016, 475017

16

457422, 466143, 467848, 472291, 472292, 472294, 472295, 472417, 473938, 474220, 474226, 474683, 475008,
475016, 475017, 475202, 475214, 475215, 475218, 475755, 475945, 475946, 475956, 475959, 475960, 475961,
476220, 476444, 476453, 476518, 476696, 476769, 476770, 476788, 476863

17

472290, 473127, 474516, 474954, 475913, 475914, 475915, 475917

18

468835, 468838, 472293, 475202, 475919, 476631

19

467239, 472290, 474516, 474954, 476133, 476152, 476466, 476626, 476697

20

472294, 472295, 475008, 475016, 475017, 475913, 475914, 475915, 475917, 476220, 476231, 476232, 476234,
476295, 476845

21

472294, 472295, 475202, 475349, 476220, 476629, 476638, 476721

22

472294, 472295

24

472294, 472295, 476220, 476231, 476232, 476233, 476845

25

468835, 468838, 472294, 472295, 472600, 475919, 476130, 476170, 476173, 476220, 476607, 476631, 476857

26

472294, 472295, 473356, 473357, 476220

27

472294, 472295, 475008, 475016, 475017, 476220

28

457422, 472294, 472295, 472417, 473691, 475008, 475016, 475017, 475409, 475756, 475945, 475946, 475956,
475959, 475960, 475961, 476234, 476302, 476632, 476770, 476863

29

472293, 472294, 472295, 473487, 474494, 474570, 474648, 474834, 475098, 475100, 475479, 475865, 476089,
476208, 476295, 476418, 476462, 476463, 476464, 476467, 476470, 476509, 476744, 476779, 476844

30

472293, 472294, 472295, 472760, 473487, 474648, 474727, 474834, 475074, 475098, 476089, 476164, 476297,
476388, 476464, 476509, 476531, 476744, 476844, 476882

31

472293, 473356, 473357, 474648, 474834, 475100, 475409, 475911, 475912, 476464, 476467, 476844, 476881
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1

2

32

464456, 472293, 472294, 472295, 472980, 474553, 474648, 474834, 474991, 475040, 475100, 475137, 475250,
475419, 475479, 475735, 475754, 476065, 476089, 476114, 476130, 476196, 476208, 476464, 476625, 476630,
476636

33

464456, 472294, 472295, 474027, 475189, 475250, 475907, 476114, 476464, 476625, 476630, 476636

34

468480, 475100

35

457422, 464456, 466143, 467848, 469176, 472417, 472542, 472571, 473174, 473356, 473357, 473691, 473829,
474131, 474220, 474226, 474409, 474489, 474492, 474519, 474683, 474684, 474700, 474727, 474732, 474787,
474881, 474959, 474960, 474961, 475000, 475040, 475098, 475133, 475202, 475214, 475215, 475218, 475250,
475298, 475312, 475387, 475409, 475755, 475821, 475823, 475865, 475913, 475914, 475915, 475917, 475919,
476089, 476130, 476144, 476148, 476162, 476170, 476173, 476283, 476365, 476425, 476451, 476453, 476460,
476494, 476509, 476518, 476537, 476571, 476593, 476614, 476625, 476630, 476631, 476636, 476696, 476769,
476844

36

469176, 473674, 473938, 474131, 475000, 475126, 476089, 476334, 476363, 476466, 476625, 476630, 476636,
476714

37

467848, 472294, 472295, 473127, 473274, 473602, 473839, 474131, 474516, 476138, 476148, 476331, 476466,
476494, 476714, 476862

38

457422, 473829, 474220, 474226, 475000, 476241, 476302, 476399, 476453, 476537

39

467848, 473727, 474489, 474516, 474959, 474960, 474961, 476299, 476331, 476480, 476518

40

472294, 472295, 473127, 473935, 474676, 475387, 476283, 476470

41

457422, 469176, 471543, 473829, 473938, 474220, 474226, 474470, 474471, 474683, 474684, 474732, 474823,
474881, 475000, 475008, 475016, 475017, 475050, 475051, 475133, 475298, 475312, 475450, 475756, 476089,
476130, 476131, 476144, 476150, 476162, 476299, 476302, 476372, 476451, 476453, 476518, 476537, 476593,
476625, 476630, 476631, 476632, 476636, 476696, 476769, 476785, 476788

42

457422, 467848, 469176, 472290, 472291, 472292, 472293, 472294, 472295, 473602, 473829, 474683, 474684,
475387, 476241, 476437, 476453, 476518

43

467847, 471543, 472294, 472295, 472760, 473674, 473741, 474727, 475008, 475016, 475017, 475074, 475880,
476089, 476130, 476297, 476334, 476625, 476630, 476636, 476720, 476725, 476782

44

459302, 467847, 472571, 475098, 475399, 476306, 476625, 476630, 476631, 476636, 476720, 476902

45

475250, 475376, 475821, 475823, 476144, 476162, 476238, 476451

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

476437
474732
476464
474954
475892
475893
475894
475917
475914
475915
475913
468838
475756
475682
475679
475681
475691
475688
475689
475678
475698
475684
475693
475051
467848
476368
473741
476579
476445
476448
476447
476593
474645
473274
476470
476631
475074
476444
474834
474648
476635
476302

Browary Wrocławskie
BUNGEE FITNESS
BUNNY BP POSITIV
BZK ALCO
cameleon market odzieży używanej
CAPITOL
CAPRAGNELLO wool & cashmere
CO-BESPRES PLUS
COFFEE BREAK coffee & snacks
CUCINA APERTA
czerwona porzeczka półsłodkie szeptem
CzuCzulotto
DAN-POL
DECOR Home&DESIGN
DESTINY
DICLONEUROVIT
DO CZERWONEGO MIĘSA
DOM URODY
DRAF
early stage Angielski. Wyobraźnia. Przygoda.
eBilet kartamiejska citycard
edg europe distribution group
E-Groszek EKOGROSZEK
Ekofins EKOMIAŁ
ELEKTRYK
Elmax
ENDOMED
E-orzech EKOORZECH
eurochemia
EVOLET
ewitaldo
FARMiNG J&T ŻYWIENIE ZWIERZĄT
FARMiX ŻYWIENIE ZWIERZĄT
FAST ATS
FEEDER BAIT FB
femina INTIMEA
FitPark Park wodny
Flega Fortan
flora easteurope
flora easteurope
Focus Dental Clinic
Fogel
FRACTAL
FrutiGO

474131
474881
476857
475250
472542
474470
476607
476402
476184
476782
475189
472417
473487
476220
472571
476060
474700
475399
474553
476372
474489
475823
474960
474961
473602
473174
476494
474959
475821
473955
475865
475912
475911
476138
475409
475753
475450
476140
473356
473357
476902
476538
474492
475479

.pl
1925 KKS KALISZ
1925 SPIŻARNIA Hrabiny Potulickiej
25 KREISEL
4 army MILITARY BRACES
4 clinic MEDICAL ACCESSORIES
4 kids CHILDREN ACCESSORIES
4Care
4Comfort
4Floor
4Tech
7even.am
9dots.pl
AA BLUE DETOX
AA GLOW RED DETOX
AA HYDRO GREEN DETOX
AA MINERAL BLACK DETOX
AA MINERAL DETOX
AA MINERAL RED DETOX
AA PEEL BLACK DETOX
AA PURE BLACK DETOX
AA VULCAN DETOX
AA WHITE DETOX
AAK
ABIS
actimultiv
Amrit Sweets & Coffee
APTECZKA FUTRZAKA
Arkana Bo2look
Arkana Carbo V
Arkana Transform HA
ARTE CREW
ATLAS SZOP PLUS
B BAUMATECH sp z o.o.
Baltica
BALTICA
Biały Piec PIZZERIA
BIELIK
BIFIX FRUITACTIVE
BIFIX NATURALACTIVE
Bigbüll
Bitwa o Polskę
BMB SANTECH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.K.
Brasil On The Plate

476862
471543
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G GRUPA TRIBAG
Genoverity
GLOB24 Firmy w zasięgu Twojej ręki
GO!Bet
GRAFMISTRZ AGENCJA REKLAMOWA
Gripex HOT
Gripex ZATOKI caps
Gripex
GROT 762
GROT ASG
GROT B
GROT C 16 FB-M1
GROT C
GROT
GRUPA IZOLACJE
GRUPOMANIA
h. Petteroe
Herbal Beverage Maple&Vanilla
UP&GO KOMBUCHA NAPÓJ HERBACIANY
Delikatnie Gazowany
hetmańskie
HI-FI DOOR
HI-FI FLOOR
HOTEL KAZIMIERZÓWKA
HOTEL KAZIMIERZÓWKA
HYDRAL
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ORANŻADA
napój gazowany PÓŁWYTRAWNA 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
impresje
inkubatorium
instalinox
INTELICaLC
INTER-KOP
Jankes
JUTRONAUCI
k KROMATIN
KALINE
KANCELARIA ADWOKACKA BIJAS
KARO BIJOU LINE biżuteria personalizowana
KARO BIJOU LINE
KARP NAKIELSKI
KEBABYLON
KIELCE Ketchupik Kielecki PYSZNY,
ŁAGODNY KETCHUP :) BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH
kik KUPUJ UBRANIA Z GŁOWĄ
KOCHIQUE
KOCHIQUE
KOLEJOWE ABC
KOLEJOWE ABC

476466
476306
476241
476769
475387
475697
475696
475695
475946
475956
475945
475961
475960
475959
473127
474787
468480

KOSINO
Koty pl
LA RIVE MEN’S WORLD
LEWANDOWSKI POWER TEAM
Lodomania
MAGNETOVIT
Markizeta
MASŁO Z MASELNICY
MENTAL MANGO
Mini Gra
MIÓD PITNY SARMACKI
MLEKORY
MniamMniam.pl
MONA FARBY PLASTELINY
MOR
MUST HAVE
Mzuri Investments
na GO TO WO
Naj nie bierze się znikąd
NATUR Farm
NEUTROGENA SKIN DETOX
NF FutureNet UNLIMITED LIFE!
NIE MARNUJEMY ŻYWNOŚCI
Nie mów TAK Nie mów NIE
nobo
NOVATEC TECHNIKA BRAMOWA
NU3 LINUM
nuform nu
NUFORM
ODO 24
okulistin
Opti Artis
Opti Artrin
Opti Boleris
Opti Mindal
Opti Muslin
Opti NRin
Opti Sugarin
OVER COSMETICS
OWOCOWE SKARBY
Pałac książąt Lubomirskich w Lubniewicach
PAPAJ Zakład mięsny
Paperflow
Paperflow
papilion.pl
PFD POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW
STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW
AD 2016
PIRES
PIWNE TERYTORIA

476233
474220
468689
476065
476297
475040
476283
476295
476369
457422
475907
476509
476696
475202
473464
476614
476714
476744
476425
466143
476721
473829
475755
476770
473938
476278
474494
476638
476629
476451
476624
476573
476580
476586
476565
476585
476583
476578
476365
475754
476625
476779
476090
476094
475919

475137
476196
476152
476133
467847
476720
476114

472980
476882
469176
474676
476768
476148
472760
476453
472600
476234
475376
476269
476270
476467
475098

476164
474409
476170
476173
476131
476150

476162
476232
464456

Nr ZT43/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

PIWO ŻURAW ŻURAW CHMIELOWE
Słód Pilznenski BROWARNICTWO
WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ Wielkopolska
Jakość WIELKOPOLSKA TRADYCJA PIWA
JASNEGO PIWO ŻURAW WIELKOPOLSKA
TRADYCJA BROWARNICTWA PREMIUM
LOCAL BEER CRAFT BREWERY SINCE 1990
PLATINUM classic
PLATINUM GROUP
PLATINUM HOTEL & RESIDENCE
PODKREŚLA SMAK KIELCE SOS KIELECKI
meksykański BEZ SUBSTANCJI
KONSERWUJĄCYCH Propozycja podania
polaris smart
POLED
Polis House
POLSKA AKADEMIA DERMATOLOGII
I WENEROLOGII
PolskaFlota.eu
POLSKIE CENTRUM BADAŃ
I CERTYFIAKCJI EKO CERTYFIKOWANY
KOSMETYK NATURALNY
POLSKIE CENTRUM BADAŃ
I CERTYFIKACJI BIO
POLSKIE CENTRUM BADAŃ
I CERTYFIKACJI EKO
POLSKIE CENTRUM BADAŃ
I CERTYFIKACJI EKO
POLSKIE CENTRUM BADAŃ
I CERTYFIKACJI EKO CERTYFIKOWANY
KOSMETYK NATURALNY
POLSKIE CENTRUM BADAŃ
I CERTYFIKACJI ZAKŁADOWA KONTROLA
PRODUKCJI
PORTA DRZWI SALON od NOWA
PORTA DRZWI SALON od NOWA
PORTA SALON od NOWA
POWERUNIT
POWSINOGA
Pracownia Smaku - catering dietetyczny
i okazjonalny PROBRACES
PRZEDWIOŚNIE
psy.pl
PTD Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
PUWER
Questy WYPRAWY ODKRYWCÓW
Radio Plus
RAK-BUD
RCO S.A. Rodzinne Centrum Odszkodowań
RELAXUANA
Reverse
RICAMO
Royalbi

2

475419
475706
476334
473674

476388
475735
476571
476363
474684
476331

472292
472293
472294
472295

472291

472290
475214
475218
475215
476480
476130
475880
475896
474471
474226
474683
475349
476518
476537
474516
476238
475100
474519
476231
476686

83
1

2

SARA SYSTEM
SATURN
SCRIPTUM PREMIUM SELECTED
SECONDGRADE.pl drugigatunek.com
seni cup
seni cup
Ser Hrabiny
Ser Ślesiński
SEVEN.am
SG Stara gorzelnia
SHOBU HANDROLL SUSHI
Spiżarnia Starego Domu
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
sunvio
szklarniotron
SZKOŁA MAJSTERKOWANIA
design architektura sztuka MODA
Szydłowianka
T Truders
TARGET PRO
tatata
tefra IN
tg tonetic group
THE CROWN - KORONA RZECZPOSPOLITEJ
Tiltex
Toxcontrol
tracey intelligent assistant
TROPIC
tulula
UNITRA ZRK U
UNIWERSYTET INWESTYCJI ZIEMSKICH
W RYTMIE SERCA
Walkathon NEUCA dla zdrowia!
WĘDLINY Z GÓRALSKĄ TRADYCJĄ
Z PRAWDZIWEGO CHMIELU PIWO EST 1551
CHMIELNICKIE Chmielnik - to królestwo
chmielu i browarnictwa, potwierdzeniem
tego jest gałązka chmielu umieszczona
w herbie miasta. JASNE PEŁNE
Zamek książąt Lubomirskich
w Lubniewicach
Zamek książąt Lubomirskich
w Lubniewicach
ZAPIEKARNIA NOT SO FAST FOOD
ZASLONSIE
ZchoIZ
Zielony Magnez
ZIMOWEWAKACJE.PL
ZRK
Zygzak
Żywność dla zdrowia

473839
471318
474367
473935
475298
475312
476462
476463
468835
474027
474727
474570
474823
474813
459302
475050
476844
476089
476460
473691
467239
476399
476632
476697
476881
476455
476208
476863
475873
475000
475133
476785
476418

474991
476630
476636
476725
476845
476626
474943
476299
475872
475016
476788

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy
(w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku), klasy towarowe.
1368412

QUICKPHLO

5

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

5

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1368412

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.
506013
926655
1112946
1205628
1288211
1367535
1367724
1367725
1367728
1367794

1367844
1367865
1367868
1367890
1367970
1367973
1367985
1367986
1368037
1368044
1368062
1368132
1368136
1368159

BLEU MARINE DE
3
CARDIN (2017 09 19)
ASTORIA (2017 08 25)
30
SPIRIT (2017 08 04)
CFE: 27.05.02, 29.01.13
16, 24
Stepanovna (2017 08 28)
29
SPIRIT (2017 08 04)
CFE: 27.05.02, 29.01.13
16, 18
S (2017 01 13)
CFE: 24.15.02, 27.05.21
29, 30, 32, 35, 43
Calf immuno (2017 03 23,
5, 31
2017 02 22)
Calf digest (2017 03 23, 2017 02 22)
5, 31
PRO-REEF (2017 04 10, 2016 10 10)
1
EURO 2020 (2017 03 23, 2016 11 07)
CFE: 21.03.01, 27.03.15
3, 4, 9, 12, 14, 16, 18,
25, 28, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 41, 42, 43
AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT
3
(2017 07 19, 2017 01 20)
Calf fit (2017 03 23, 2017 02 22)
5, 31
PLAI (2017 06 21)
CFE: 28.05.00
33
HYALURON CELLULAR FILLER (2017 07 24,
2017 06 09)
CFE: 26.05.01, 27.05.10, 29.01.04
3
IRIS (2017 05 11)
CFE: 27.05.17
14
VVP (2017 07 10, 2017 06 24)
CFE: 02.09.01, 05.03.13, 05.07.13,
29, 30, 31,
26.04.18
33, 35
BISG (2017 07 12)
CFE: 27.05.01
6
2017 07 12)
CFE: 26.13.25
6
2017 05 17)
CFE: 28.05.00
33
OREX (2017 05 18, 2016 12 27)
30
Maison Ninon (2017 07 28)
32, 33, 43
VERA (2017 03 23,
9, 37, 41, 42
2016 10 11)
AKRIVIS (2017 03 23,
9, 35, 39
2017 03 08)
2017 05 11)
CFE: 28.03.00
14

1368175
1368202
1368206
1368209
1368245
1368299
1368301
1368317
1368353
1368362
1368375
1368376
1368377
1368380
1368407
1368416
1368458
1368474
1368489
1368505
1368506
1368588
1368615
1368628
1368629
1368631
1368643

2017 04 11, 2016 11 11)
CFE: 08.01.19, 19.03.03
30
atella (2017 06 15)
CFE: 27.05.01
25, 35
ROBOTECHNOLOGY (2017 06 08)
CFE: 27.05.11
7, 35, 37
e euroopt (2017 05 29)
CFE: 26.01.18, 27.05.02, 29.01.12
35, 39, 43
2017 07 04)
CFE: 01.15.17, 05.11.15, 25.01.05,
33, 35
28.05.00, 29.01.15
Heartbeat Technology
(2017 04 03, 2016 10 04)
CFE: 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01
9, 37, 42
DKIDS.COMMUNITY (2017 05 23, 2016 11 30)
CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
25, 28, 35, 41
HOLLE (2017 07 20, 2017 06 26)
30
CRANE CONTROL (2017 07 28,
12
2017 03 01)
PEOPLE (2017 07 24)
CFE: 28.03.00
9
Fresh Shot (2017 05 31)
33
GARSING (2017 06 21)
CFE: 21.03.21, 27.05.08, 29.01.13
18, 25
HARDLUX (2017 06 29)
2, 35
atomy Absolute CellActive
3
(2017 07 26, 2017 06 29)
RED WOLF (2017 06 15)
CFE: 03.01.16, 27.05.01
31
S&K (2017 04 21)
CFE: 26.04.18, 26.11.02, 29.01.13
7, 9, 11, 12
PLUG-IN (2017 07 19)
11
PICOWIRL (2017 06 19, 2016 12 20)
9
849 (2017 07 19, 2017 05 03)
16, 35
Budapest (2017 07 28)
3, 4
Sville (2017 07 28)
3, 4
Aqseptence Group
6, 7, 9, 11, 17,
19, 20, 37, 42
(2016 10 20, 2016 04 25)
SHOEY (2017 08 24, 2017 07 14)
21, 25
NITEDOR (2017 07 14, 2017 02 02)
5
DORNITE (2017 07 14, 2017 02 02)
5
atomy Absolute CellActive Code
3
(2017 07 26, 2017 06 29)
DE BROGELONNE (2017 07 21)
32, 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

11

1367728

2

2

1368377

3

506013,
1368631

1367794,

4

1367794,

1368505,

1368506

5

1367724,

1367725,

1367865,

6

1367985,

1367986,

1368588

7

1368206,

1368416,

1368588

9

1367794,
1368588

1368132,

1368136,

11

1368416,

1368458,

1368588

12

1367794,

1368353,

1368416

14

1367794,

1367970,

1368159

16

1112946,

1288211,

1367794,

17

1368588

18

1288211,

1367794,

1368376

19

1368588

20

1368588

21

1368615

24

1112946

25

1367794,

1368202,

1368301,

28

1367794,

1368301

29

1205628,

1367535,

1367973

1367844,

1367890,

1368380,

1368628,

1368629

1368299,

1368362,

1368505,

1368506,

1368416,

1368474,

1368489

1368376,

1368615

30

926655,

1367535,

1367973,

1368044,

1368175,

31

1367724,

1367725,

1367865,

1367973,

1368407

32

1367535,

1367794,

1368062,

1368643

33

1367794,

1367868,

1367973,

1368037,

1368062,

1368245,

1368375

35

1367535,
1368245,

1367794,
1368301,

1367973,
1368377,

1368136,
1368489,

1368202,
1368643

1368206,

1368209,

36

1367794

37

1367794,

1368132,

1368206,

1368299,

1368588

38

1367794

39

1367794,

1368136,

1368209

41

1367794,

1368132,

1368301

42

1367794,

1368132,

1368299,

1368588

43

1367535,

1367794,

1368062,

1368209,

1368643

1368317

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.
466769
467275
466826
468524
469539
469340
469482

D.S. CRAWFORD BELGIUM
2017 07 10

20, 21, 29, 30, 31,
32, 43
Arsol Aromatics GmbH & Co. KG
2017 07 20
1
Magnolia Intellectual Property LLC
2017 07 24
29, 30
Wolski Jarosław
2017 07 04
5, 25, 28, 29, 30, 32,
35
KOŚMICKI PIOTR
2017 07 18
35
ERREA’ SPORT S.P.A.
2017 09 05
25, 35
MCE

471258
471747
471748
470079
470081
473678

2017 09 05
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG
2017 10 02
Merck KGaA
2017 10 03
Merck KGaA
2017 10 03
A.P.G. S.R.L.; A.P.G. S.R.L.
2017 10 03
A.P.G. S.R.L.
2017 10 03
Gmina Biecz
2017 10 09

3, 5
5
1, 5
1, 5
21, 25, 32
21, 25, 32
35, 41
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