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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.
(210)
(731)
(540)

455108
(220) 2016 04 18
TOWARZYSTWO STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE,
Kraków

(531) 03.07.03, 03.07.21, 03.07.24, 14.01.13, 24.09.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, akwarele, akwaforty, albumy,
almanachy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, bloki do pisania, bloki listowe jako
papeteria, bloki rysunkowe, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, fotografie, gazety, kalendarze, karty pocztowe, kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, książki, litografie,
obrazy oprawione lub nie, mapy, mapy geograficzne, materiały do introligatorstwa, materiały do modelowania, materiały do nauczania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały piśmienne, modele i makiety architektoniczne, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, obrazy, obrusy
papierowe, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe
na dokumenty, oleodruki, ołówki, oprawy, papier, papier
do pakowania, papier do pisania, papier do zawijania, plany,
portrety, prospekty, przybory do pisania, publikacje, pudełka
kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, rozaria domowe, rozkłady, drukowane repertuary godzinowe, rysunki,
serwetki stołowe papierowe, zaproszenia, serwety na stół
papierowe, szablony, śpiewniki, torebki do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, wydruki graficzne, pieczęcie, wzory do kalkowania, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocztowe,
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, badania opinii publicznej, dystrybucja materiałów reklamowych - próbek, druków,
prospektów, broszur, informacja o działalności gospodarczej,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, organizowanie i prowadzenie baz danych o wolontariuszach
i beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje społeczne, komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie

wystaw w celach handlowych lub reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, pokazy towarów, publikowanie
tekstów sponsorowanych, reklama, reklama społeczna, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, tworzenie
kampanii społecznych promujących postawy patriotyczne,
polskie dziedzictwo narodowe oraz tradycje historyczne,
wynajmowanie nośników reklamowych, promocja wolontariatu i pracy społecznej, promocja sportu i zdrowego trybu życia, promocja inicjatyw i działań na promocji postaw
patriotycznych, polskiego dziedzictwa narodowego oraz
tradycji historycznych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności społecznej, prowadzenie fundacji
i stowarzyszeń, prowadzenie hurtowni, sklepu oraz sklepu
internetowego z książkami, odzieżą, gadżetami reklamowymi, artykułami sportowymi, płytami CD, usługi marketingowe, usługi public relations, zarządzanie stowarzyszeniem,
doradztwo związane z rozwojem wizerunku stowarzyszeń
i fundacji, zarządzanie w działalności handlowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, 36 usługi finansowe, usługi operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi elektronicznego
transferu kapitału, usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, zbiórki
darowizn, organizowanie środków finansowych w zakresie
działalności na rzecz na promocji postaw patriotycznych,
polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji historycznych, organizowanie środków finansowych w zakresie działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury fizycznej
i sportu, tworzenie funduszu stowarzyszenia, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, wynajem
nieruchomości własnych i dzierżawionych, zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność edukacyjna, kulturalna,
oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu, dobroczynności
i kultu religijnego, usługi bibliotek, działalność sportowa,
doradztwo zawodowe, edukacja, informacja o edukacji,
usługi doradztwa zawodowego, informacja o rekreacji, instruktaże, organizowanie i obsługa konferencji i kongresów,
organizowanie konkursów z dziedziny edukacji i rozrywki,
kształcenie praktyczne, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie obozów artystycznych, organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, pisanie tekstów innych niż reklamowe,
publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi reporterskie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie książek i czasopism, porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, działalność społeczna w zakresie edukacji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, artystycznych i rozrywkowych, produkcja filmów i programów
oświatowych, organizowanie wypoczynku, organizowanie
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akcji edukacyjno-rozrywkowych mających na celu promocję
postaw patriotycznych, polskiego dziedzictwa narodowego
oraz tradycji historycznych, organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych oraz kulturalnych mających na celu promocję tradycji i historii, organizowanie loterii, organizowanie
występów artystycznych i spotkań autorskich, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zawodów strzeleckich, organizowanie szkoleń strzeleckich, organizowanie
imprez rekreacyjno-sportowych, organizowanie przedstawień teatralnych, organizowanie warsztatów teatralnych,
usługi klubów zdrowia, kultura fizyczna, nauczanie korespondencyjne, usługi obozów wakacyjnych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli i widowisk muzycznych, impresariat, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych niż reklamowych, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, realizacja spektakli,
rozrywka [widowiska], usługi studia nagrań, udostępnianie
obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków
rekreacji, usługi dystrybucji biletów, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkół, wynajmowanie kortów
tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie sprzętu sportowego,
wypożyczanie zabawek, usługi klubów sportowych, organizowanie i prowadzenie sekcji i szkółek sportowych, usługi
trenerów sportowych, usługi prowadzenia zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży, usługi wydawnicze, wystawy muzealne, usługi świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów
muzealnych, udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego,
organizowanie wystaw muzealnych.
(210) 461385
(731) BRYŚ KAMIL, Kraków
(540) ANDRUS

(220) 2016 09 13

(531) 02.01.01, 02.01.04, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 29 ajvar [pasta warzywna], alginiany do celów
spożywczych, aloes spożywczy, anchois, bekon, białka jajek,
białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulion, koncentraty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, cebula konserwowana, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, czipsy ziemniaczane, czosnek konserwowy,
daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, nieżywa, dżemy, enzymy
mlekowe do celów spożywczych, fasolka konserwowa, filety rybne, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galarety mięsne, jadalne gniazda ptaków, groszek konserwowy, grzyby
konserwowane, homary nieżywe, hummus [pasta z ciecierzycy], przetworzona ikra rybia, imbirowy dżem, jaja, jaja ślimacze [jadalne], jaja w proszku, jarzynowe zupy, jogurt, jogurt, kandyzowane owoce, kapusta kwaszona, karczochy
konserwowe, kaszanka, kawior, kefir, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kiszone warzywa [kimchi], klej rybi do środków spożywczych, kokosowe masło, kokosowy olej, kokosowy
tłuszcz, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne,
kompot, koncentraty rosołu, konserwy mięsne, konserwy
rybne, korniszony, korniszony z jarzynami w occie, krewetki
[nieżywe], krokiety, kukurydziany olej, kumys [napój mleczny], langusty nieżywe, lecytyna spożywcza, lukrowane
owoce, łosoś, martwy, łój spożywczy, małże nieżywe, margaryna, marmolada, masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, miąższ owoców, mięso, ekstrakty mięsne, mięso
konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane,
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mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko proteinowe, mleko ryżowe, mleko sojowe, mleko z orzeszków ziemnych do celów
kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą
mleka, nasiona spożywcze, olej kostny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów
spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z siemienia lnianego
spożywczy, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane
wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi nieżywe,
owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, owocowe chipsy, owocowe galaretki, owocowe sałatki, owocowe skórki, pasta z kabaczka, pasta z oberżyny,
pektyna do celów spożywczych, pestki słonecznika, pikle,
płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika jadalne, podpuszczka, sok pomidorowy do celów kulinarnych, potrawy
z ryb dla ludzi, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie
owoców, pulpa owocowa, pyłki kwiatowe jako żywność,
raki, nieżywe, rodzynki, rosół, roślinne soki do gotowania,
żywność produkowana z ryb, ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, sałatki warzywne, sardynki, ser, serwatka,
olej sezamowy, skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, soki roślinne do gotowania, solone mięso, solone ryby,
sos żurawinowy, strzykwy nieżywe, szpik kostny zwierzęcy
jadalny, szynka, śledzie, martwe, jaja ślimaków, bita śmietana, śmietana, tahini [pasta z ziarna sezamowego], pasty
do kanapek zawierające tłuszcz,tłuszcz kokosowy, tłuszcze
jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, tofu, trufle
konserwowane, tuńczyk, martwy, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, pasztet z wątróbki, wędliny, wieprzowina,
wiórki kokosowe, wodorosty opiekane, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych, chipsy ziemniaczane chrupki
ziemniaczane, ziemniaczane płatki, ziemniaki zapiekane
w cieście, zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządzania
zup, zupy jarzynowe, zwierzęcy szpik kostny jadalny, żelatyna, żółtka jajek, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne
niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje
esencyjne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, batony
lukrecjowe [cukiernictwo], biszkopty, bita śmietana (preparaty usztywniające do -), bita śmietana (preparaty usztywniające do -), brioszki [bułeczki słodkie], budyń ryżowy, bułka tarta, bułki, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy
[produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, choinki
(słodycze ozdobne na -), chow-chow [przyprawa], chutney
[gęsty sos, ciasta, aromaty do ciast inne niż esencje, mięso
zapiekane w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka
ryżowe, ciasto w proszku, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki miętowe, cukierki, curry, cykoria jako substytut
kawy, cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów
kulinarnych, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka muszkatołowa,
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki, grysik kukurydziany, guma do żucia, napoje
na bazie herbaty, herbata mrożona, herbata, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir, imbirowe pieczywo (piernik),
mąka z jęczmienia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
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jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kanapki, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana,
mąka owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kawa niepalona, kawa nienaturalna, keczup, zagęszczacze
do kiełbas, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kisze, kit pszczeli, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski,
sól do konserwowania żywności, krakersy, krem angielski,
sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], mąka kukurydziana,płatki kukurydziane, kukurydzianka, mamałyga [potrawa na wodzie lub
mleku], kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze,
środki wiążące do lodów, lody spożywcze w proszku, lód
do napojów chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, lukier
do ciast, lukrecja, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza,
marcepan, marynaty, żywność na bazie mąki, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka
pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mąka,
mąki orzechowe, melasa do celów spożywczych, mięsne
sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, mięso w cieście, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętowe cukierki,
pasta z migdałów, ocet piwny, pizze, placki, płatki owsiane,
pomadki [cukierki], sosy z pomidorów, pralinki, propolis,
lody spożywcze w proszku, proszek do pieczenia, przekąski
ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, ptifurki [ciasteczka],
puddingi, relish - sos przyprawowy na bazie owoców lub
warzyw, roślinne preparaty zastępujące kawę, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka ryżowe, przekąski z ryżu, sago,
sajgonki, sosy do sałatek, sól selerowa, siekany czosnek, siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi, skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodycze do ssania, słodycze
ozdobne na choinki, słodziki naturalne, ekstrakt słodu
do celów spożywczych, słód do herbatników, słód do celów
spożywczych, soda spożywcza, pasta z soi, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, miód, mleczko pszczele, morska
woda do gotowania, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe, musztarda, naleśniki, napary inne
niż do celów leczniczych, aromaty do napojów inne niż
esencje, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe i mlekiem, nasiona lnu do celów
spożywczych dla ludzi, ocet, wyroby cukiernicze na bazie
orzechów arachidowych, orzechy w czekoladzie, produkty
spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany,
pasta migdałowa, pasta z soi, pastylki [cukierki], pasztecik,
pesto, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz,
piernik, pierożki ravioli, mąka sojowa, sos sojowy, sorbety,
sosy [przyprawy], sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna,
spaghetti, lody spożywcze, substytuty kawy, suchary, sushi,
syrop cukrowy, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, środki wiążące do lodów spożywczych,
tabule [sałatka z kuskus], tako, tapioka, tarty (z owocami),
tortille, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], wermiszel, woda morska
do gotowania, wodorosty, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast,
wysoko-proteinowe batoniki zbożowe, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zakwas,
zaczyn, przekąski ze zboża, zbożowe preparaty, ziele angielskie, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], esencje do żywności inne niż
esencje eteryczne i oleje aromatyczne, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe.

(210)
(731)
(540)
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462654
(220) 2016 10 13
CARVER WAVE TOMASZ OLKOWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa

(531) 01.15.24, 26.13.25, 27.05.21, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, 28 artykuły sportowe,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna .
(210) 463070
(220) 2016 10 24
(731) CHOLEWIAK TOMASZ, Gniezno
(540) TROPIEAUTO.PL

(531) 18.01.07, 18.01.09, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów mechanicznych, w tym za pośrednictwem
sieci komputerowych i Internetu, obsługa zleceń zakupów
i sprzedamy pojazdów mechanicznych, pomoc w zakupie
pojazdów mechanicznych na rzecz osób trzecich, obsługa
platformy internetowej w celu nabywania, sprzedawania
i/lub wymiany pojazdów mechanicznych, aukcje internetowe dotyczące motoryzacji i pojazdów mechanicznych,
prezentacja on-line ofert kupna-sprzedaży pojazdów mechanicznych dla osób trzecich, reklama motoryzacyjna
za pośrednictwem sieci komputerowej, w tym Internetu,
usługi w dziedzinie porównywania cen, usługi w zakresie
porównywania i omawiania produktów/usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa
aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu,
obsługa programów lojalnościowych, kompilacja on-line
komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwanych on-line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej
wymienionych usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sortowanie danych w bazach, komputerowych, obsługa
baz danych dostępnych przez Internet, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, kompilacja i systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie
danych w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe w szczególności
ubezpieczeń komunikacyjnych i motoryzacyjnych oraz
doradztwo i usługi z nim związane, pośrednictwo finansowe dotyczące pożyczek i kredytów samochodowych oraz
doradztwo i usługi z nimi związane, pośrednictwo leasingu
pojazdów wraz z doradztwem i usługami z nim związane,
pośrednictwo i udzielanie gwarancji na pojazdy oraz usługi związane, pośrednictwo w rejestracji, pojazdów na rzecz
osób trzecich w urzędach, dokonywanie rozliczeń i płatności, w tym za pomocą Internetu, obsługa internetowych instrumentów płatniczych, obsługa kart płatniczych poprzez
sieć komputerową prowadzenie usługowe rozliczeń transakcji osób trzecich, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi związane z dokonywaniem
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płatności przez Internet, wymiana walut, 37 konserwacja,
serwis i naprawa pojazdów, mobilne usługi w zakresie diagnostyki i naprawy pojazdów w nagłych wypadkach, usługi
pomocy drogowej, usługi i zarządzanie flotą samochodową
dla osób trzecich, usługi wynajmu pojazdów krótko- i długoterminowego, usługi w zakresie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego, testowania pojazdów mechanicznych, ekspertyz
i opinii samochodowych, doradztwo techniczne branży motoryzacyjnej, doradztwo techniczno-handlowe w zakresie
kupna-sprzedaży pojazdów mechanicznych.
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terowymi bazami danych, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe,
usługi restauracyjne.
(210) 465660
(220) 2017 01 30
(731) SHORINA MARIIA MOJA KAWA, Przemyśl
(540) MOJA KAWA Since 2016

(210) 464802
(220) 2016 12 06
(731) KRUSZELNICKI MARCIN MARCUS, Żnin
(540) MARCUS OBUWIE EKOORTOPEDYCZNE

(531) 09.09.15, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.04
(510), (511) 10 obuwie ortopedyczne, 25 chodaki, drewniaki, trepy, buty, sandały, klapki, obuwie wyprofilowane, pantofle, laczki.
465410
(220) 2016 12 19
SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Jelenia Góra
(540) figa z miodem
(210)
(731)

05.07.21, 05.07.23, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt,
29 suszone i gotowane owoce, galaretki, dżemy, kompoty,
30 wyroby cukiernicze i słodycze, lody, 31 świeże owoce,
32 napoje owocowe i soki owocowe, syropy, 35 reklama,
usługi w zakresie reklamy i promocji towarów, usługi marketingowe, promocja sprzedaży, handel oraz usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej produktów kosmetycznych, produktów leczniczych, farmaceutycznych, dietetycznych, substancji dietetycznych, środków odżywczych, produktów pochodzenia naturalnego, preparatów ziołowych, żywności dla
niemowląt, artykułów spożywczych, usługi w zakresie eksport-import, zarządzanie i administrowanie w działalności
handlowej i przemysłowej, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, ekspertyzy w działalności gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi i kompu-

(531)

27.05.01, 29.01.12, 02.09.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14,
05.07.01
(510), (511) 43 kafeterie [bufety].
468461
(220) 2017 03 06
PRO AKTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) NIEJONOWE NANO-SREBRO KOLOIDALNE
SKUTECZNA OCHRONA MOCNE W DZIAŁANIU
SREBRO Ag 500 DOSTĘPNE TAKŻE: ZŁOTO
KOLOIDALNE MIEDŹ KOLOIDALNA PLATYNA
KOLOIDALNA
(210)
(731)

(531)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22, 27.05.24,
27.07.01, 24.01.05, 26.13.25
(510), (511) 3 żel do kąpieli, kremy kosmetyczne, kosmetyki
pielęgnacyjne do ciała i twarzy, środki do rozjaśniania skóry,
środki przeciw zmarszczkom, dezodoranty i środki przeciw
poceniu, środki do higieny intymnej, środki biobójcze, środki
grzybobójcze, preparaty do depilacji, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej,
kosmetyki stosowane po opalaniu, masło do ciała, mleczka,
kremy, maseczki, balsamy, lotiony i emulsje kosmetyczne,
tonik, preparaty kosmetyczne do odchudzania, peelingi kosmetyczne, mydła, mydła, mydła na wagę, mydła lecznicze,
mydła, mydła dezynfekujące, mydła robione ręcznie, mydło
do golenia, mydła w płynie, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do perfum i zapachów, olejki toaletowe, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony i kosmetyki
do pielęgnacji włosów, środki zapachowe do celów kosmetycznych, produkty kosmetyczne do makijażu i demakijażu,
wazelina kosmetyczna, wody toaletowe i zapachowe, zestawy kosmetyków, żel do kąpieli, suplementy diety.
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470349
(220) 2017 04 11
POMONA COMPANY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żyrardów
(540) PRZYPRAWY ZDROWIA
(510), (511) 29 przetworzone owoce i warzywa, mieszanki owoców i warzyw suszonych, mikronizowane owoce
i warzywa.
(210)
(731)

(210) 470725
(220) 2017 04 20
(731) STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU, Kraków
(540) Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju”
(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,
organizowanie wystaw w muzeach (usługi z tym związane),
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,
organizacja i obsługą wakacyjnych obozów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi muzeów [wystawy], usługi pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie organizowania
wycieczek edukacyjno - sportowo - wypoczynkowych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wystawianie
spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.
(210) 471052
(220) 2017 04 27
(731) BĄK ARTUR, Rzeszów
(540) BB Batiment

(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.03.11
(510), (511) 36 wycena nieruchomości, timesharing nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości],
wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości,
agencje nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami,
administrowanie nieruchomościami, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości,
wycena nieruchomości [finansowa], ocena nieruchomości
[wycena], usługi wyceny nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości,
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inwestycje majątkowe [nieruchomości], usługi nabywania
nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], organizowanie wynajmu nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, usługi kredytowania
nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
usługi zarządzania nieruchomościami, udzielanie pożyczek
na nieruchomość, ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), ocena
i wycena nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych,
doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, organizowanie ograniczonej
własności nieruchomości, organizowanie dzierżawy [tylko
nieruchomości], inwestowanie kapitału w nieruchomości,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące
nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, pomoc
w zakupie nieruchomości, pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, wycena i zarządzanie
nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych,
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące
nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie
nieruchomości, usługi badawcze dotyczące nabywania
nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości
komercyjnych, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi związane ze współwłasnością
nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości,
doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości,
usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi
doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, organizowanie najmu
nieruchomości na wynajem, usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości, nabywanie nieruchomości [dla
osób trzecich], usługi finansowe dotyczące rozbudowy
nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości,
usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa
w zakresie nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, zapewnianie środków finansowych
na rozwój nieruchomości, usługi finansowe w zakresie
zakupu nieruchomości, organizowanie umów pożyczki
pod zastaw nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania
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dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, zabezpieczanie środków
finansowych na zakup nieruchomości, odbieranie długów
z tytułu wynajmu nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, wycena finansowa majątku
osobistego i nieruchomości, dostarczanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, usługi bankowości inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania
nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi zarządzania nieruchomościami
w systemie timesharingu, usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi w zakresie
odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi finansowe
dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków,
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie gwarancji finansowych dotyczących
zabezpieczeń na nieruchomościach, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieograniczonej,
usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości
[usługi finansowe], usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, usługi nieruchomości związane
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą
ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, nabywanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi finansowe w zakresie
nieruchomości, 37 konserwacja nieruchomości, sprzątanie
nieruchomości, budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa nieruchomości [budownictwo],
usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości.
(210)
(731)

471175
(220) 2017 05 04
KOSOWSKA MONIKA, Giebułtów

9

(540) JOIN

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony,
aplikacje komputerowe do pobrania, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów
komórkowych, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie do pracy zespołowej
[groupware], komputerowe (programy -) nagrane, nagrane
programy komputerowe, nośniki danych do komputerów
z wgranym oprogramowaniem, oprogramowanie, oprogramowanie do pobrania, oprogramowanie do pobrania
do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania
z Internetu, oprogramowanie komputerowe [programy],
programy komputerowe, programy komputerowe do pobrania, 42 aktualizacja i konserwacja oprogramowania
i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych,
doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, hosting skomputeryzowanych danych,
plików, aplikacji i informacji, opracowywanie programów
do komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wynajem programów komputerowych, wynajem oprogramowania komputerowego.
(210) 471196
(220) 2017 05 04
(731) GONIWIECHA GRZEGORZ, Chorzów
(540) qLabs
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, diagnostyka in vitro do celów medycznych, paski testowe do celów diagnostycznych, odczynniki do celów
diagnostycznych.
(210) 472180
(220) 2017 05 26
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)
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(531) 26.04.02, 26.15.15, 26.15.25, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(210) 472183
(220) 2017 05 26
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(531) 29.01.13, 26.15.25, 26.04.02, 26.15.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne;
środki sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(210) 472187
(220) 2017 05 26
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(531) 29.01.14, 26.04.02, 26.15.15, 26.15.25
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne;
środki sanitarne do celów medycznych; żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych; suplementy diety dla ludzi; środki do zwalczania robactwa; fungicydy.
(210) 472189
(220) 2017 05 26
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(531) 26.04.02, 26.15.15, 26.15.25, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(210)
(731)

472190
(220) 2017 05 26
Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
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(540)

(531) 26.04.02, 26.15.15, 26.15.25, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
(210) 472192
(220) 2017 05 26
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(531) 26.15.15, 26.04.02, 26.15.25, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
472375
(220) 2017 05 31
FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) W POLSCE PL
(210)
(731)

(531) 26.04.09, 26.04.18, 25.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone na taśmach, na płytach DVD, CD, VCD,
płyty fonograficzne, taśmy video, taśmy magnetyczne,
dyski optyczne w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu
i dźwięku, urządzenia przeznaczone dla rozrywki do użytku
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym lub monitorem,
programy komputerowe nagrane, urządzenia do liczenia
i sortowania pieniędzy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania, kompilacji, indeksowania i organizacji informacji w obrębie indywidualnych
stacji roboczych, komputerów osobistych lub sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do obsługi
poczty elektronicznej i do komunikacji w grupach roboczych poprzez sieci komputerowe, oprogramowanie komputerowe do tworzenia informacji, indeksów miejsc w sieci
oraz indeksów innych źródeł informacji, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki,
prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, naklejki, materiały introligatorskie,
torby do pakowania z papieru i z tworzyw sztucznych,
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materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, reklama, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, usługi rozpowszechniania wyrobów
producentów w celach reklamowych, wynajem czasu
i miejsca reklamowego, usługi w zakresie badania rynku
oraz badania opinii publicznej, badania marketingowe, organizowanie i obsługa wystaw, giełd i targów handlowych,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, prezentowanie towarów osób trzecich w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, publikacje reklamowe,
wydzielanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie informacji oraz
pozyskiwanie danych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, tworzenie indeksów informacji, indeksów
miejsc w sieci oraz indeksów innych źródeł informacji związanych z globalną siecią komputerową, odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych zarządzanie planami lojalnościowymi
oraz promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych
w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów
i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie
usług aukcyjnych w formie promocji, rozliczenia i rejestracja transakcji wymiany płatnych treści, usługi sprzedaży
internetowej prasy, magazynów, fotografii, zdjęć, książek
on-line, usługi edycji tekstu, 38 transmisja strumieniowa
telewizji przez Internet, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, 39 dystrybucja gazet i periodyków, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
usługi w zakresie publikacji i dystrybucji drogą elektroniczną książek, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów,
dystrybucja nagrań audio lub video, usługi edycji nagrań
audio, nagrań wideo, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia do innych celów, niż reklamowe, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line, organizowanie, obsługa
i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów,
kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie
konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw,
festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie
i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie,
montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi
filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych,
naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi
współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych,
także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez
Internet, 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze,
projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, hosting, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych.
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472663
(220) 2017 06 07
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TOP FOOD
(210)
(731)

(531)

05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, organizowanie targów, wystaw i pokazów
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, prezentowanie
produktów w mediach w celu ich sprzedaży, reklama, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych
sprzedawców, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) artykułów
spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego oraz
artykułów do czyszczenia i odświeżania, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
472798
(220) 2017 06 12
VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) PRACTICULUM IMPLANTOLOGII
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 41 działalność edukacyjna dla stomatologów
i protetyków oraz medycznej kadry wspomagającej.
(210) 472829
(220) 2017 06 12
(731) KARAMPOTIS NIKOLAOS, Bielsko-Biała
(540) TRENDY NAILS FASHION

(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.11.02, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki: kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki
do skóry, maseczki do twarzy, maseczki do peelingu, podkłady barwiące (płyny, pasty, pudry), pudry do makijażu, pudry
higieniczne, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, depilatory zawarte w tej
klasie, dezodoranty, lotony do włosów, środki do mycia, układania, farbowania i pielęgnacji włosów, środki do golenia
(kremy, pianki, płyny), środki do makijażu i demakijażu twarzy
i oczu, środki przeznaczone do ust, środki do pielęgnacji i ma-
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lowania paznokci, środki do opalania, środki do rozjaśniania
skóry, środki przeciw zmarszczkom, preparaty kosmetyczne
do ujędrniania skóry, preparaty antycellulitowe, pigment kosmetyczny, preparaty do korekty brwi i linii oczu, 8 narzędzie
i przyrządy ręcznie sterowane do stosowania w zakładach
fryzjerskich, kosmetycznych, w salonach piękności, w gabinetach odnowy biologicznej i medycznej, 35 usługi w zakresie gromadzenia towarów zawartych w klasie 03 jak: kosmetyki: kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry, maseczki
do twarzy, maseczki do peelingu, podkłady barwiące (płyny,
pasty, pudry), pudry do makijażu, pudry higieniczne, mydła
toaletowe, mydła dezodoryzujące, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, depilatory, dezodoranty, lotony do włosów,
środki do mycia, układania, farbowania i pielęgnacji włosów,
środki do golenia (kremy, pianki, płyny), środki do makijażu
i demakijażu twarzy i oczu, środki przeznaczone do ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki do opalania,
środki do rozjaśniania skóry, środki przeciw zmarszczkom,
preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, preparaty antycellulitowe, pigment kosmetyczny, preparaty do korekty
brwi i linii oczu oraz towarów jak: narzędzie i przyrządy ręcznie sterowane do stosowania w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, w salonach piękności, w gabinetach odnowy
biologicznej i medycznej, maszynki do obcinania włosów,
aparaty do układania włosów, elektrotermiczne urządzenia
do układania włosów, szczotki, grzebienie, przybory toaletowe do włosów, włosy sztuczne, peruki, ozdoby do włosów,
w celu ich sprzedaży i swobodnego wyboru w centrum
handlowym, sklepie wielobranżowym, supermarkecie, hurtowni, punkcie detalicznym, salonie, poprzez zamówienia
korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie telezakupów, sprzedaż promocyjna ww. towarów dla osób trzecich, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, usługi (agencje) eksportowe i importowe,
pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia
przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy
franchisingowej, usługi promocyjne i marketingowe, 44 higiena i troska o urodę istot ludzkich w tym prowadzenie
gabinetów fryzjerskich, kosmetycznych i salonów piękności,
kosmetyka stosowana w salonie piękności jak: makijaż permanentny, pigmentacja, tatuowanie, medyczna pielęgnacja
urody, usługi manicure, usługi wizażu, biotatuażu, usługi gabinetów odnowy biologicznej, działalność paramedyczna,
prowadzenie solariów, organizowanie pokazów fryzjerskich
i kosmetycznych.
473072
(220) 2017 06 19
Wettreck Zoriana, Wettreck Carsten Zoriana Wettreck
& Carsten Wettreck GbR, Berlin, DE
(540) bagobag
(510), (511) 16 torby papierowe, materiały drukowane, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub
kartonu, 18 plecaki, torby na zakupy, torby turystyczne, torby
plażowe, kosmetyczki bez wyposażenia, torby, 20 meble,
22 torby do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów
tekstylnych.
(210)
(731)

(210) 473611
(220) 2017 08 03
(731) LUTOSTAŃSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) White Dental
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(531) 27.05.01, 26.11.01, 02.09.10
(510), (511) 44 usługi medyczne, stomatologia.
(210) 473852
(220) 2017 07 07
(731) BIBA SŁAWOMIR, Wilamowice
(540) MONTE MARE
(510), (511) 25 konfekcja damska, konfekcja męska, odzież,
odzież robocza, kurtki damskie, kurtki męskie, płaszcze, prochowce, bielizna, bluzki, garnitury, kombinezony, kostiumy
kąpielowe, kostiumy, marynarki, okrycia wierzchnie, peleryny,
spodnie, spódnice, sukienki, swetry, żakiety, konfekcja dziecięca, kurtki dziecięce, spodnie dziecięce, sukienki dziecięce,
spódniczki, czapeczki, kaftaniki, śpioszki, koszulki, ubranka
dziecięce, 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni z artykułami
takimi jak: konfekcja damska, konfekcja męska, odzież, odzież
robocza, kurtki damskie, kurtki męskie, płaszcze, prochowce,
bielizna, bluzki, garnitury, kombinezony, kostiumy kąpielowe,
kostiumy, marynarki, okrycia wierzchnie, peleryny, spodnie,
spódnice, sukienki, swetry, żakiety, konfekcja dziecięca, kurtki
dziecięce, spodnie dziecięce, sukienki dziecięce, spódniczki,
czapeczki, kaftaniki, śpioszki, koszulki, ubranka dziecięce.
474420
(220) 2017 07 20
GOŹLIŃSKA-TENDERENDA MAJA ROYAL
CORPORATION, Michałowice-Wieś
(540) LA POUDRE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież: odzież damska, sukienki, suknie, kombinezony, spódnice, peleryny jako kreacje wizytowe, koktajlowe, wieczorowe i balowe, 45 wypożyczanie odzieży: odzież
damska, sukienki, suknie, kombinezony, spódnice, peleryny
jako kreacje wizytowe, koktajlowe, wieczorowe i balowe.
474431
(220) 2017 07 21
KOWALCZYK BARTŁOMIEJ SONIX TRANSPORT,
Śnietnica
(540) SONIX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.17
(510), (511) 39 transport samochodowy, logistyka transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, usługi transportowe, usługi związane z magazynowaniem towarów.
(210) 474434
(220) 2017 07 21
(731) AS 4finance, Ryga, LV
(540) monetago.pl
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym.

do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające,10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry,
okłady.

(210) 474561
(220) 2017 07 25
(731) US Pharmacia International, Inc,Rockville, US
(540) XENNA
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, 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 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 do celów
medycznycłi, biologiczne preparaty do celów medycznych,
odczynniki biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, preparaty biotechnologiczne
do celów medycznych, 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)
(731)

(210) 474562
(220) 2017 07 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) STOPERAN
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, 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 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 do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów medycznych, odczynniki biologiczne do celów
medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, 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

474607
(220) 2017 07 26
STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION,
Rzgów
(540) M TT O
(510), (511) 25 odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry,
odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, odzież damska,
odzież dla dziewcząt, odzież młodzieżowa, odzież męska,
odzież dla dzieci, odzież dla niemowląt, odzież wierzchnia, suknie, sukienki, suknie i sukienki wieczorowe, balowe,
wizytowe, bluzy, bluzki, żakiety, tuniki, garnitury, spodnie,
marynarki, koszule, krawaty, muszki, szale, szaliki, chustki,
kamizelki, kurtki, palta, peleryny, pulowery, bielizna, bluzy,
podkoszulki, koszule, suknie, sukienki, kostiumy, garsonki,
rajstopy, pończochy, skarpety, kapcie, rękawiczki, szaliki, szale, czapki, bielizna osobista, gorsety, piżamy, koszule nocne,
kostiumy do opalania i pływania, dresy, bandany na szyję,
berety, kwefy jako odzież, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy, chusty, fulary, cylindry, czepki kąpielowe,
daszki jako nakrycia głowy, drewniaki, dzianina jako odzież,
dżerseje jako ubrania, etole jako futra, fartuchy jako odzież,
fulary jako ozdobne krawaty, futra jako odzież, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe jako odzież, koszule z krótkimi
rękawami, T-shirty, koszulki gimnastyczne, kurtki jako odzież,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mufki jako odzież, mundury, napierśniki, plastrony jako część koszuli, nauszniki jako odzież,
okrycia wierzchnie jako odzież, ornaty, pantofle domowe,
paski jako odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako
odzież, peleryny, piżamy, płaszcze, podkoszulki, poncza,
prochowce, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje
plażowe, swetry, szelki, szlafroki, śliniaki niepapierowe, turbany, woalki jako część odzieży, tkaniny okrywające twarz,
wyprawka dziecięca w formie ubrań, żakiety pikowane jako
ubrania, odzież gimnastyczna, odzież turystyczna, odzież
odblaskowa, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
wodoodporna.
(210) 474612
(220) 2017 07 25
(731) US Pharmacia International, Inc,Rockville, US
(540) GRIPEX
(510), (511) 3 Kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, 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 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 do celów
medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych,
odczynniki biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, preparaty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
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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) 474628
(220) 2017 07 26
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) PIWO SZTORMOWE
(510), (511) 32 piwo.
(210) 474633
(220) 2017 07 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) STOPEROL
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, 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 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 do celów
medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych,
odczynniki biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, 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) 474634
(220) 2017 07 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) URO-GINEintima
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, 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 pprodukty 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 do celów
medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych,
odczynniki biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
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do celów medycznych, 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) 474637
(220) 2017 07 26
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) AMBER CHMIELOWY DZIENNA DAWKA CHMIELU
(510), (511) 32 piwo.
474687
(220) 2017 07 27
MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) domito

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 9 instalacje elektryczne i optyczne, kable i przewody elektryczne oraz kable optyczne (światłowody), magistrale kablowe elektryczne i optyczne, złącza do kabli,
urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w automatyce, informatyce, elektronice, automatyce budynku,
inteligentnych domach, domotyce, sterowniki, czujniki,
przetworniki, przemienniki elektryczne, gniazdka, adaptery,
przełącznice, aparatura radiokomunikacyjna, aparatura radiotelefoniczna, złącza do kabli, złącza elektryczne, kontakty elektryczne, panele oraz tablice połączeniowe i krosowe,
przepusty kablowe, przyrządy pomiarowe, szafy i tablice
sterownicze i rozdzielcze, skrzynki i kasety rozdzielcze, teleinformatyczne, urządzenia do przesyłania i przetwarzania
sygnałów, przełączniki teleinformatyczne, centrale, alarmy,
sensory, multimedialne ekrany dotykowe, testery, przyrządy
i mierniki pomiarowe, alkoholomierze, areometry, urządzenia
do ładowania baterii, czytniki, urządzenia sterujące dźwigów
osobowych, interfejsy, oprogramowanie i programy komputerowe, elektryczna aparatura kontrolno-sterująca, prostowniki prądu, procesory, przekaźniki sygnałów elektronicznych,
urządzenia do przetwarzania informacji, przetwornice elektryczne, przewodniki elektryczne, sygnalizacja świetlna lub
mechaniczna, regulatory światła, urządzenia do sterowania
zdalnego, aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, 11 pompy ciepła, oświetlenie awaryjne, oświetlenie
bezpieczeństwa, instalacje oświetlenia awaryjnego, lampy
awaryjne, lampy bezpieczeństwa, urządzenia oświetlenia
awaryjnego, instalacje do chłodzenia powietrza, centralne
instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje klimatyzacyj-
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ne, elektryczne urządzenia do ogrzewania pomieszczeń
do celów domowych, 37 instalacja, naprawy i konserwacja
- w dziedzinie elektroniki, elektryki, informatyki, automatyki,
telekomunikacji.
474737
(220) 2017 07 28
JAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Medium CENTERFLEX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, 19 niemetalowe materiały budowlane, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
niemetalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki
niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian,
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, taśmy zbrojące w formie wstęgi
z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, łaśmy z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach,
w zaprawach gipsowych, gipsowo - wapiennych, w zaprawach murarskich, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe
ogniochronne, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, płyty gipsowe, płyty gipsowo - kartonowe, płyty gipsowo - włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami,
płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia i maskowania oraz wzmacniania połączeń płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo - kartonowych, płyt sufitowych, siatki
i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo - kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz
bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych,
z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi,
strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym
do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne
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dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo
- eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie
rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach
handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców
i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej,
prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: artykuły i narzędzia dla budownictwa, środki chemiczne przeznaczone dla budownictwa, środku chemiczne
do napowietrzania i konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł i ceramiki z wyjątkiem farb i lakierów, preparaty
konserwujące stosowane murarstwie, środki chemiczne
do czyszczenia kominów, chemikalia organiczne do czyszczenia, żywice syntetyczne w stanie surowym, kleje przemysłowe, kleje dla budownictwa, masy klejące i montażowe dla
budownictwa, rozpuszczalniki do lakierów, plastyfikatory,
materiały ognioodporne, spoiwa do betonu, cegieł i ceramiki, silikony, spoiwa, kity, lepiki, materiały przylepne do celów
przemysłowych, żywice sztuczne w stanie surowym, farby,
pokosty, lakiery, pigmenty, bejce, rozcieńczalniki do farb
i do lakierów, spoiwa do farb, preparaty do konserwacji
drewna, preparaty antykorozyjne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, substancje do izolacji i powłoki izolacyjne
do izolacji przeciwwilgociowej i cieczoszczelnej do budynków i budowli betonowych i żelbetowych, substancje
do izolacji i powłoki izolacyjne stosowane do nakładania
na posadzki przemysłowe, substancje i powłoki do zabezpieczania powierzchni betonowych poziomych i pionowych
w budynkach przemysłowych i mieszkalnych, żywice naturalne w stanie surowym, budowlane materiały metalowe,
elementy szkieletowych konstrukcji metalowych do montażu płyt budowlanych niemetalowych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo - kartonowych, płyt gipsowo - włóknowych, płyt
sufitowych, narożniki i profile metalowe, przeznaczone
do wykończeń budowlanych, łączniki mechaniczne metalowe, zwłaszcza wkręty, kołki, kształtki, wieszaki przeznaczone
do konstrukcji metalowych, do mocowania i montażu płyt
gipsowych, płyt gipsowo - kartonowych, płyt gipsowo - włókninowych, niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe
elementy konstrukcyjne, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, ścianki metalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa niemetalowe płyty budowlane, tynk,
wapno, niemetalowe rury i elementy do rur, niemetalowe
elementy wykończenia dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi, niemetalowe pokrycia ścian, terakota, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy
niemetalowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych,
kleje na bazie gipsu, masy szpachlowe wykończeniowe, materiały do spoinowania, taśmy zbrojące, wstęgi z papierowego materiału zbrojącego przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, tynki i zaprawy gipsowe, tynki i zaprawy
gipsowo - wapienne, zaprawy murarskie, tynki gipsowe
do izolacji akustycznej i cieplnej, tynki gipsowe ognioochronne, prefabrykowane elementy niemetalowe, płyty
cementowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo - kartonowe, płyty gipsowo - włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt
budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo - kartonowych,
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płyt sufitowych, taśmy, kleje i spoiwa przeznaczone dla przemysłu i budownictwa, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, papier, karton, taśmy papierowe stosowane w budownictwie, folie ochronne,
artykuły ochronne dla budownictwa, tektura budowlana,
worki foliowe, taśmy metalowe dla budownictwa, taśmy
akustyczne, taśmy aluminiowe, taśmy antypoślizgowe, taśmy
ochronne, taśmy klejące, taśmy maskujące, taśmy uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, przyrządy malarskie, artykuły i narzędzia malarskie, dla budownictwa, wiadra, narzędzia ręczne dla
budownictwa, narzędzia dla ogrodnictwa, artykuły ścierne
dla budownictwa, narzędzia ścierne dla budownictwa, przybory i narzędzia glazurnicze, przybory i narzędzia do tapetowania, narzędzia do cięcia, zaopatrzone w ostrze, narzędzia
i przybory miernicze dla budownictwa, narzędzia i przybory
czyszczące dla budownictwa, uszczelki, żyłki, sznurki, siatki,
wiertła, przybory i narzędzia tapicerskie, taśmy z tworzywa
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z materiałów kompozytowych, z bawełny,
z celulozy, z fizeliny, z wiskozy stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane
do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach
gipsowych, w zaprawach gipsowo wapiennych, w zaprawach murarskich, masy gipsowe zbrojone, prefabrykowane
elementy niemetalowe, taśmy ochronne niemetalowe
i z tworzyw sztucznych dla potrzeb budownictwa, papier
zbrojony, niemetalowe taśmy do łączenia, maskowania
i wzmacniania połączeń płyt budowlanych, płyt gipsowych,
płyt gipsowo - kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo - kartonowych, taśmy niemetalowe malarskie, taśmy dekoracyjne niemetalowe i z tworzyw sztucznych stosowane
w budownictwie, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, taśmy
papierowe ochronne stosowane w budownictwie, niemetalowe taśmy pakowe, worki z tworzyw sztucznych.
474738
(220) 2017 07 28
JAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Orange CENTERFLEX
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 1 kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla budownictwa, 19 niemetalowe materiały budowlane, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa,
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niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno, niemetalowe
wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian,
okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, panele prefabrykowanych ścianek działowych, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy spoinowe do zapełniania przestrzeni między płytkami,
niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi
i gipsowo-kartonowymi, taśmy zbrojące w formie wstęgi
z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, łaśmy z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach,
w zaprawach gipsowych, gipsowo - wapiennych, w zaprawach murarskich, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe
ogniochronne, prefabrykowane elementy niemetalowe, papier zbrojony, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, płyty gipsowe, płyty gipsowo - kartonowe, płyty gipsowo - włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami,
płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia i maskowania oraz wzmacniania połączeń płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo - kartonowych, płyt sufitowych, siatki
i taśmy niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo - kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz
bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane
w budownictwie, taśmy z materiałów kompozytowych,
z tworzyw sztucznych, pokryte materiałami tekstylnymi,
strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub wiskozowym
do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe ochronne
dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw sztucznych, stosowane w budownictwie, 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo
- eksportowe, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badanie
rynku, marketing, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie targów w celach
handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców
i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej,
prowadzenie sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: artykuły i narzędzia dla budownictwa, środki chemiczne przeznaczone dla budownictwa, środku chemiczne
do napowietrzania i konserwacji betonu, środki do konserwacji cegieł i ceramiki z wyjątkiem farb i lakierów, preparaty
konserwujące stosowane murarstwie, środki chemiczne
do czyszczenia kominów, chemikalia organiczne do czyszczenia, żywice syntetyczne w stanie surowym, kleje przemysłowe, kleje dla budownictwa, masy klejące i montażowe dla
budownictwa, rozpuszczalniki do lakierów, plastyfikatory,
materiały ognioodporne, spoiwa do betonu, cegieł i ceramiki, silikony, spoiwa, kity, lepiki, materiały przylepne do celów
przemysłowych, żywice sztuczne w stanie surowym, farby,
pokosty, lakiery, pigmenty, bejce, rozcieńczalniki do farb
i do lakierów, spoiwa do farb, preparaty do konserwacji
drewna, preparaty antykorozyjne, tworzywa sztuczne półprzetworzone, substancje do izolacji i powłoki izolacyjne
do izolacji przeciwwilgociowej i cieczoszczelnej do budyn-
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ków i budowli betonowych i żelbetowych, substancje
do izolacji i powłoki izolacyjne stosowane do nakładania
na posadzki przemysłowe, substancje i powłoki do zabezpieczania powierzchni betonowych poziomych i pionowych
w budynkach przemysłowych i mieszkalnych, żywice naturalne w stanie surowym, budowlane materiały metalowe,
elementy szkieletowych konstrukcji metalowych do montażu płyt budowlanych niemetalowych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo - kartonowych, płyt gipsowo - włóknowych, płyt
sufitowych, narożniki i profile metalowe, przeznaczone
do wykończeń budowlanych, łączniki mechaniczne metalowe, zwłaszcza wkręty, kołki, kształtki, wieszaki przeznaczone
do konstrukcji metalowych, do mocowania i montażu płyt
gipsowych, płyt gipsowo - kartonowych, płyt gipsowo - włókninowych, niemetalowe materiały budowlane, niemetalowe
elementy konstrukcyjne, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, ścianki metalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa niemetalowe płyty budowlane, tynk,
wapno, niemetalowe rury i elementy do rur, niemetalowe
elementy wykończenia dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi, niemetalowe pokrycia ścian, terakota, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy
niemetalowe, panele prefabrykowanych ścianek działowych,
kleje na bazie gipsu, masy szpachlowe wykończeniowe, materiały do spoinowania, taśmy zbrojące, wstęgi z papierowego materiału zbrojącego przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, tynki i zaprawy gipsowe, tynki i zaprawy
gipsowo - wapienne, zaprawy murarskie, tynki gipsowe
do izolacji akustycznej i cieplnej, tynki gipsowe ognioochronne, prefabrykowane elementy niemetalowe, płyty
cementowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo - kartonowe, płyty gipsowo - włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt
budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo - kartonowych,
płyt sufitowych, taśmy, kleje i spoiwa przeznaczone dla przemysłu i budownictwa, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, papier, karton, taśmy papierowe stosowane w budownictwie, folie ochronne,
artykuły ochronne dla budownictwa, tektura budowlana,
worki foliowe, taśmy metalowe dla budownictwa, taśmy
akustyczne, taśmy aluminiowe, taśmy antypoślizgowe, taśmy
ochronne, taśmy klejące, taśmy maskujące, taśmy uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, przyrządy malarskie, artykuły i narzędzia malarskie, dla budownictwa, wiadra, narzędzia ręczne dla budownictwa, narzędzia dla ogrodnictwa, artykuły ścierne dla
budownictwa, narzędzia ścierne dla budownictwa, przybory
i narzędzia glazurnicze, przybory i narzędzia do tapetowania,
narzędzia do cięcia, zaopatrzone w ostrze, narzędzia i przybory miernicze dla budownictwa, narzędzia i przybory
czyszczące dla budownictwa, uszczelki, żyłki, sznurki, siatki,
wiertła, przybory i narzędzia tapicerskie, taśmy z tworzywa
sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy
z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy z materiałów kompozytowych, z bawełny,
z celulozy, z fizeliny, z wiskozy stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych,
pokryte materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub
bawełnianym, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane
do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach
gipsowych, w zaprawach gipsowo wapiennych, w zaprawach murarskich, masy gipsowe zbrojone, prefabrykowane
elementy niemetalowe, taśmy ochronne niemetalowe
i z tworzyw sztucznych dla potrzeb budownictwa, papier
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zbrojony, niemetalowe taśmy do łączenia, maskowania
i wzmacniania połączeń płyt budowlanych, płyt gipsowych,
płyt gipsowo - kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy
niemetalowe dla budownictwa, taśmy do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo - kartonowych, taśmy niemetalowe malarskie, taśmy dekoracyjne niemetalowe i z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, taśmy papierowe
ochronne stosowane w budownictwie, niemetalowe taśmy
pakowe, worki z tworzyw sztucznych.
474837
(220) 2017 08 01
G-PHARMA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Gabinety Bliskie Sercu
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz
sieci komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy,
plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi
public relations, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów
promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie tworzenia
i rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, festynów,
targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach
reklamowych i promocyjnych, usługi związane z planowaniem, organizowaniem i realizacją promocji towarów, strategii marketingowych i kampanii reklamowych świadczone
na rzecz osób trzecich, usługi polegające na prowadzeniu
kampanii reklamowych oraz na zarządzaniu planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów i planami promocyjnymi i bonusowymi, usługi w zakresie badań rynkowych
i badań opinii publicznej, usługi w zakresie rynkowych badań statystycznych, usługi w zakresie prac biurowych, usługi
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, usługi
w zakresie wyszukiwania danych i informacji w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci bezprzewodowych,
usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych
baz danych oraz sortowania, systematyzacji i wyszukiwania
danych w komputerowych bazach danych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia, usługi
w zakresie działalności kulturalnej, sportu i rozrywki, usługi
związane z organizacją i prowadzeniem działań i imprez
o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym,
usługi w zakresie organizacji wystaw i festynów w celach
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi związane z organizacją
czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych i dzieci, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, loterii i konkursów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, usługi w zakresie organizowania koncertów, spektakli teatralnych i pokazów filmowych, w tym koncertów,
spektakli i pokazów na wolnym powietrzu, usługi w zakresie
rezerwacji miejsc na koncerty, spektakle teatralne, pokazy
filmowe i inne imprezy o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i kulturalnym, usługi animatorów kultury, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb
organizacji zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kultu(210)
(731)
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ralnym i rozrywkowym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pracowni specjalistycznych, usługi klubów zdrowia,
usługi polegające na publikowaniu tekstów innych niż teksty reklamowe, na nośnikach papierowych i elektronicznych
oraz w Internecie, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów,
usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, usługi
w zakresie prowadzenia kursów, w tym kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie wypożyczania nośników z filmami
i nagraniami dźwiękowymi, usługi w zakresie wypożyczania
książek, czasopism i publikacji na nośnikach papierowych
i elektronicznych, usługi polegające na odtwarzaniu filmów
i nagrań dźwiękowych, usługi fotograficzne w zakresie wykonywania zdjęć oraz usługi w zakresie rejestrowania dźwięku
i obrazu na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz na nośnikach
elektronicznych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
wszystkich wymienionych wyżej usług.
474838
(220) 2017 08 01
G-PHARMA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zdrowie na Obcasach
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz
sieci komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy,
plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi
public relations, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów
promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie tworzenia
i rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, festynów,
targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach
reklamowych i promocyjnych, usługi związane z planowaniem, organizowaniem i realizacją promocji towarów, strategii marketingowych i kampanii reklamowych świadczone
na rzecz osób trzecich, usługi polegające na prowadzeniu
kampanii reklamowych oraz na zarządzaniu planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów i planami promocyjnymi i bonusowymi, usługi w zakresie badań rynkowych
i badań opinii publicznej, usługi w zakresie rynkowych badań statystycznych, usługi w zakresie prac biurowych, usługi
w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach, w pamięci komputerów oraz w pamięci bezprzewodowych urządzeń elektronicznych, usługi
w zakresie wyszukiwania danych i informacji w plikach komputerowych, usługi w zakresie wyszukiwania danych i informacji za pośrednictwem Internetu i sieci bezprzewodowych,
usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych
baz danych oraz sortowania, systematyzacji i wyszukiwania
danych w komputerowych bazach danych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług, 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia, usługi
w zakresie działalności kulturalnej, sportu i rozrywki, usługi
związane z organizacją i prowadzeniem działań i imprez
o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym,
usługi w zakresie organizacji wystaw i festynów w celach
rozrywkowych i edukacyjnych, usługi związane z organizacją
czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych i dzieci, usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, loterii i konkursów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, usługi w zakresie organizowania koncertów, spek(210)
(731)
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takli teatralnych i pokazów filmowych, w tym koncertów,
spektakli i pokazów na wolnym powietrzu, usługi w zakresie
rezerwacji miejsc na koncerty, spektakle teatralne, pokazy
filmowe i inne imprezy o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i kulturalnym, usługi animatorów kultury, usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb
organizacji zajęć i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pracowni specjalistycznych, usługi klubów zdrowia,
usługi polegające na publikowaniu tekstów innych, niż teksty reklamowe, na nośnikach papierowych i elektronicznych
oraz w Internecie, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów,
usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, usługi
w zakresie prowadzenia kursów, w tym kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie wypożyczania nośników z filmami
i nagraniami dźwiękowymi, usługi w zakresie wypożyczania
książek, czasopism i publikacji na nośnikach papierowych
i elektronicznych, usługi polegające na odtwarzaniu filmów
i nagrań dźwiękowych, usługi fotograficzne w zakresie wykonywania zdjęć oraz usługi w zakresie rejestrowania dźwięku
i obrazu na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz na nośnikach
elektronicznych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
wszystkich wymienionych wyżej usług.
474877
(220) 2017 08 01
GILLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starogard Gdański
(540) GILLMET

(210)
(731)

(531) 26.04.07, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 barierki ochronne metalowe, belki metalowe,
blacha płyty arkusze metalowe bramy metalowe, metalowe
boksy, fasady, przegrody, budownictwo metalowe, płyty
dla budownictwa metalowego, dachy, pokrycia metalowe, daszki w budownictwie metalowe, drabiny metalowe,
drenaż metalowy, drut metalowy, drzwi metalowe, płyty
do drzwi metalowych, dysze metalowe, dysze końcówki wylotowe, furtki obrotowe, futryny do drzwi metalowe, gzymsy
metalowe haki metalowe, kabiny metalowe, rury rozgałęźne
metalowe, konstrukcje metalowe kątowniki stalowe, klamki
do drzwi metalowe, klamry metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacji, klucze, kolanka do rur metalowe, kołki metalowe, kołnierze metalowe, szkielety ramowe
do konstrukcji metalowych w budownictwie, konstrukcje
przenośne metalowe, konstrukcje stajni, kosze metalowe,
kratownice metalowe, ruszty metalowe, kraty ochronne
do pieców metalowe, krycie dachów metalowe, liny metalowe, łańcuchy metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe,
materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, materiały konstrukcyjne ogniotrwałe, nadproża metalowe, zaciski
do naprężania, odrzwia metalowe, ograniczniki metalowe,
ogrodzenia metalowe, okna metalowe, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe, osłony do rur metalowe, ościeżnice metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, pierścienie metalowe, płytki metalowe w budownictwie, podłogi
metalowe, rury i rurki metalowe, schody metalowe, siatka
druciana, słupy, podpory metalowe, słupy metalowe jako
elementy konstrukcyjne, arkusze blachy stalowej, szklarnie
przenośne metalowe, metalowe pokrycia ścian, metalowe
przewody do instalacji wentylacji i klimatyzacji, wiązadła metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, ujeżdżalnie
metalowe, metalowe zamknięcia do okien, zbiorniki metalowe, żaluzje metalowe, 40 obróbka metali, cynkowanie
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metali, galwanotechnika, polerowanie, kowalstwo, trasowanie, trasowanie laserem, śrutowanie, platerowanie, odzyskiwanie cynku, powlekanie galwaniczne, wytarzanie energii,
spawanie, szlifowanie, prostowanie, cięcie blach, trawienie
powierzchni, 42 badania techniczne, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, projektowanie budynków,
doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie planowania
zużycia energii, badania energii technicznej, testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych.
(210)
(731)
(540)

(531)

474878
(220) 2017 08 29
WOJCIECHOWSKA JUSTYNA AKADEMIA ASAN.PL,
Warszawa

02.01.08, 02.01.17, 02.01.23, 02.01.30, 02.03.08, 02.03.17,
02.03.23, 02.03.30, 29.01.01, 26.11.13, 26.13.25
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie
sportowe, 35 zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe,
promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, zarządzanie
promocyjne na rzecz osobistości sportowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama, promocja / reklama podróży, reklama promocyjna programów badawczych, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary lub usługi dla osób trzecich, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, produkcja filmów reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
sport i fitness, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, usługi sportowe i kulturalne, zajęcia
sportowe i kulturalne, udostępnianie aktualności związanych ze sportem. usługi rozrywkowe związane ze sportem,
usługi w zakresie rozrywki sportowej, świadczenie usług
sportowych i rekreacyjnych, organizacja i przeprowadzenie
wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, szkolenia sportowe, edukacja sportowa, organizowanie szkoleń sportowych, szkolenia nauczycieli sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, nauka
w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, informacje dotyczące edukacji sportowej, nauczanie, trening
i instruktaż sportowy, usługi w zakresie edukacji sportowej,
szkolenia w zakresie zajęć sportowych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe związane ze sportem, usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, informacja o rekreacji, nauka
gimnastyki, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi klubów zdrowia (zdrowie
i ćwiczenia fizyczne), edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy, edukacja w zakresie świadomości ruchowej,
zajęcia zorganizowane, usługi w zakresie nauczania i praktykowania jogi produkcja mikrofilmów, usługi trenerskie, usługi

19

trenera osobistego, medyczne usługi edukacyjne, 44 usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji ludzi, usługi farm zdrowia,
usługi doradcze w zakresie opieki prozdrowotnej, usługi doradztwa dietetycznego, fizjoterapia, usługi związane z medycyną alternatywną.
475027
(220) 2017 08 04
SKUTECKI RADOSŁAW I SKUTECKA JOLANTA
SKUTECCY SPÓŁKA CYWILNA, Lubstów
(540) SKUTECCY SPA ROZPIEŚCIMY TWÓJ SAMOCHÓD
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23, 26.13.25
(510), (511) 37 smarowanie samochodów, polerowanie
samochodów, czyszczenie samochodów, malowanie samochodów, konserwacja samochodów, odświeżanie lakieru samochodu, kompleksowe czyszczenie samochodów,
smarowanie [olejenie] samochodów, czyszczenie i mycie
samochodów.
(210) 475153
(220) 2017 08 08
(731) BILEWICZ ANDRZEJ, Michałowice
(540) RADION Antyradiator

(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia chroniące przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, biostymulator zwiększający odporność żywych komórek na promienieowanie elektromagnetyczne, nie do celów medycznych, odpromiennik niwelujący
negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego
na żywy organizm, nie do celów medycznych .
475240
(220) 2017 08 10
KOCHAŃSKI ZIĘBA & PARTNERS SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) I MOSESS
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe dla świadczenia usług prawniczych
oraz doradczych on-line, oprogramowanie komputerowe
stosowane do komunikacji, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi w zakresie
umożliwiania wymiany informacji i konwersacji w czasie realnym za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, usługi
w zakresie łączności za pośrednictwem Internetu, poczta
elektroniczna, połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, komunikatory internetowe, 42 projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)
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(210) 475253
(220) 2017 08 10
(731) WIŚNIEWSKI MAREK DIRECT SOLUTION, Kiełczów
(540) FM FLORI MEBLE Twoje nowe meble

(531) 27.05.01, 29.01.13, 12.01.01, 12.01.15
(510), (511) 20 meble.
(210) 475262
(220) 2017 08 11
(731) ATLETA SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) Mr. Big
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
dodatki dietetyczne, żywność dla diet medycznych, suplementy dietetyczne i odżywcze, dietetyczne dodatki do żywności, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dodatki
dietetyczne w formie napojów, zdrowotne suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów.
(210) 475271
(220) 2017 08 11
(731) CHUDAK URSZULA HOL-DENTAL DEPOT, Łódź
(540)

(531) 29.01.13, 02.09.10
(510), (511) 3 nielecznicze płukanki stomatologiczne, wybielające żele dentystyczne, preparaty do polerowania protez
dentystycznych, roztwory czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych urządzeń sterylizacyjnych, dentystyczne płyny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, paski
wybielające zęby, proszek do zębów, pasta do zębów, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, żele
do wybielania zębów, płyny do czyszczenia zębów, płyn
do czyszczenia zębów, żele do czyszczenia zębów, środki
do polerowania zębów, nielecznicze pasty do zębów, proszek
do czyszczenia zębów, pasty wybielające do zębów, preparaty
wybielające do zębów, kremy wybielające do zębów, środki
do mycia zębów, środki do czyszczenia zębów, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów
[kosmetyki], nielecznicze środki do mycia zębów, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, proszek do zębów w formie
pasty, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, pasta do zębów w formie tabletek twardych, preparaty do czyszczenia
zębów przeznaczone do żucia, środki do czyszczenia zębów
przeznaczone do żucia, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów w formie
gumy do żucia, pasta do zębów w postaci stałej, w formie sypkiej, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, płyny do płukania
jamy ustnej, środki do higieny jamy ustnej, niemedyczne płyny
do płukania jamy ustnej, zestawy produktów do higieny jamy
ustnej, spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, 5 cement stomatologiczny, stomatologiczne środki profilaktyczne,
metale ukształtowane do stomatologii, leki do celów stomatologicznych, amalgamaty do celów stomatologicznych, antybiotyki do stosowania w stomatologii, lakiery przewodzące
do celów stomatologicznych, stopy metali do użytku stoma-
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tologicznego, preparaty farmaceutyczne do celów stomatologicznych, środki znieczulające do celów stomatologicznych,
żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, materiały
porcelanowe do użytku w stomatologii, wosk do modelowania do celów stomatologicznych, podkłady z metali do celów
stomatologicznych, kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego do wypełnień, materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, środki dezynfekujące do aparatury
i przyrządów stomatologicznych, materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, gips dentystyczny, ceramika
dentystyczna, żywice dentystyczne, lakier dentystyczny, kompozyty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne, szczeliwa
dentystyczne, dentystyczne amalgamaty, dentystyczne mastyksy, surowce dentystyczne, stopy dentystyczne, mastyksy
dentystyczne, dentystyczne cementy, wosk dentystyczny,
dentystyczne materiały ścierne, dentystyczne materiały wiążące, dentystyczne mieszaniny odbudowujące, dentystyczne
materiały ceramiczne, dentystyczne materiały porcelanowe,
dentystyczne cementy żywiczne, wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych, amalgamaty dentystyczne ze złota, porcelana na protezy dentystyczne, materiał
na koronki dentystyczne, materiał na mostki dentystyczne,
cementy dentystyczne do wypełnień, preparaty i artykuły
dentystyczne, dentystyczne (materiały -) do odcisków, materiały dentystyczne do odcisków, kleje do protez dentystycznych, cementy do protez dentystycznych, kleje do celów dentystycznych, gips do celów dentystycznych, materiały do protez dentystycznych, gazy do użytku dentystycznego, lak
szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, kauczuk do celów dentystycznych, materiały dentystyczne do plombowania zębów, materiały dentystyczne
do wypełniania zębów, lakiery dentystyczne do uszczelniania
zębów, środki uszczelniające do celów dentystycznych, materiały wyściełające do celów dentystycznych, materiały utrwalające do celów wycisków dentystycznych, paski do przyklejania protez dentystycznych, preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, dentystyczne materiały do powielania
modeli zębów, dentystyczne materiały do tworzenia modeli
zębów, materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, materiały do osadzania do celów dentystycznych, stopy
metali szlachetnych do implantów dentystycznych, stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, środki
czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, czyściki o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, materiały ceramiczne do stosowania
w rekonstrukcji protez dentystycznych, żywica dentystyczna
do tymczasowych mostków, koron i licówek, materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, materiały
do wytrawiania zębów, preparaty do plombowania zębów,
materiały do plombowania zębów, materiał do naprawiania
zębów, materiały do sztucznych zębów, lecznicze środki
do czyszczenia zębów, stopy ceramiczne na korony zębowe,
alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów,
środki żrące do leczenia powierzchni zębów, stopy metali
do celów odbudowy zębów, bandaże do jamy ustnej, leczniczy spray do jamy ustnej, materiały do profilaktyki jamy ustnej,
środki do czyszczenia jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, lecznicze płyny
do płukania jamy ustnej, przeciwdrobnoustrojowe płyny
do płukania jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycz-
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nych, lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, płyny do płukania jamy ustnej do celów
medycznych [płyny do płukania gardła], 10 fotele stomatologiczne, wiertła stomatologiczne, stomatologiczne kamery wewnątrzustne, protezy stosowane w stomatologii, części protetyczne do stomatologii, kątnice do stomatologii zachowawczej, rękawice do użytku stomatologicznego, igły do celów
stomatologicznych, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, wiertła do użytku w stomatologii, jednorazowe kątnice
do stomatologii zachowawczej, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej, specjalne fotele do użytku stomatologicznego, dyski ścierające do zastosowań stomatologicznych,
tarcze ścierne do celów stomatologicznych, dyski tnące do zastosowań stomatologicznych, rękawiczki lateksowe do celów
stomatologicznych, urządzenia rtg do obrazowania stomatologicznego, urządzenia do użytku przez asystentów stomatologów, instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej,
fotele specjalnie przystosowane do celów stomatologicznych,
lampy polimeryzacyjne [do utwardzania materiałów stomatologicznych], maski ochronne do użytku przez pracowników
stomatologii, rękawice ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku
osobistego, zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu
zębów, aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego
i medycznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku
stomatologicznego, irygatory do jamy ustnej do stosowania
w stomatologii, fotele do badań wykonane specjalnie do użytku stomatologicznego, leżanki do badań wykonane specjalnie
do użytku stomatologicznego, uchwyty mocujące do urządzeń wiercących do zastosowań stomatologicznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], implanty protetyczne, przyrządy do implantów protetycznych, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, lusterka dentystyczne, artykulatory dentystyczne, mostki dentystyczne, ekskawatory fotele stomatologiczne, wiertła stomatologiczne, stomatologiczne kamery wewnątrzustne, protezy
stosowane w stomatologii, części protetyczne do stomatologii, kątnice do stomatologii zachowawczej, rękawice do użytku stomatologicznego, igły do celów stomatologicznych, implanty [protezy] stosowane w stomatologii, wiertła do użytku
w stomatologii, jednorazowe kątnice do stomatologii zachowawczej, implanty [protezy] do chirurgii stomatologicznej,
specjalne fotele do użytku stomatologicznego, dyski ścierające do zastosowań stomatologicznych, tarcze ścierne do celów
stomatologicznych, dyski tnące do zastosowań stomatologicznych, rękawiczki lateksowe do celów stomatologicznych,
urządzenia rtg do obrazowania stomatologicznego, urządzenia do użytku przez asystentów stomatologów, instrumenty
do użytku w protetyce stomatologicznej, fotele specjalnie
przystosowane do celów stomatologicznych, lampy polimeryzacyjne [do utwardzania materiałów stomatologicznych],
maski ochronne do użytku przez pracowników stomatologii,
rękawice ochronne do użytku przez pracowników stomatologii, dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego,
zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów, aparaty rentgenowskie do użytku stomatologicznego i medycznego, sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, irygatory do jamy ustnej do stosowania w stomatologii, fotele do badań wykonane specjalnie do użytku stomatologicznego, leżanki do badań wykonane specjalnie do użytku stomatologicznego, uchwyty mocujące do urządzeń wiercących do zastosowań stomatologicznych, materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], implanty protetyczne, przyrządy do implantów protetycznych,
przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, lusterka
dentystyczne, artykulatory dentystyczne, mostki dentystyczne, ekskawatory dentystyczne, protezy dentystyczne, implan-
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ty dentystyczne, sondy dentystyczne, podkłady dentystyczne, prostnice dentystyczne, spektrofotometry dentystyczne,
korony dentystyczne, fotele dentystyczne, wiertła dentystyczne, miazgociągi dentystyczne, strzykawki dentystyczne, dentystyczne urządzenia rentgenowskie, sztyfty korzeniowe dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, łyżki wyciskowe [dentystyczne], urządzenia dentystyczne równoległościowe, dentystyczne kolorniki odcieni, części protez dentystycznych, spektrofotometry dentystyczne do ustalania koloru
protezy dentystycznej, dentystyczne wkłady koronowo-korzeniowe, urządzenia dentystyczne do frezowania, wiertła
dentystyczne do cięcia, urządzenia i przyrządy dentystyczne,
dentystyczne (urządzenia i przyrządy -), przyrządy i przybory
dentystyczne, strzykawki do celów dentystycznych, lasery
do celów dentystycznych, szczypce do użytku dentystycznego, urządzenia do odlewów dentystycznych, rurki do zastosowań dentystycznych, wiertła do wiertarek dentystycznych,
dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, papierowe
nakładki na tacki dentystyczne, sztyfty dentystyczne
do sztucznych zębów, protezy dentystyczne w postaci wkładów, lusterka ręczne do badań dentystycznych, końcówki wylotowe do strzykawek dentystycznych, przyrządy do nakładania wypełnienia dentystycznego, urządzenia do wytwarzania
protez dentystycznych, szczypce do technicznych zabiegów
dentystycznych, urządzenia do dopasowywania protez dentystycznych, urządzenia do wyświetlania obrazów dentystycznych, tarcze odcinające do celów dentystycznych, urządzenia odsysające do użytku dentystycznego, wsporniki implantów do celów dentystycznych, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, urządzenia do powielania dentystycznych filmów rentgenowskich, fotele do celów medycznych
lub dentystycznych, jednorazowe końcówki wylotowe
do strzykawek dentystycznych, ultradźwiękowe przyrządy
diagnostyczne do użytku dentystycznego, przybory do wieszania dentystycznych zdjęć rentgenowskich, lampy do użytku z przyrządami dentystycznymi, meble wykonane specjalnie do użytku dentystycznego, urządzenia do użytku przez
techników dentystycznych, aparatura do polimeryzacji do celów dentystycznych, urządzenia wibrujące do podgrzewania
wosków dentystycznych, mosty do implantów do celów dentystycznych, klipsy dentystyczne do zabezpieczania istniejącej
protezy zębowej, irygatory przyzębne do użytku w leczeniu
dentystycznym, przyrządy tnące wysokiej częstotliwości
do celów dentystycznych, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego, przyrządy elektryczne do użytku przez
dentystów przy pielęgnacji jamy ustnej, przyrządy [irygatory
jamy ustnej] stosowane przez dentystów do płukania dziąseł,
stymulatory dziąseł w przestrzeniach międzyzębowych stosowane w leczeniu dentystycznym, przyrządy elektryczne
do użytku przez dentystów przy pielęgnacji zębów, urządzenia kolimacyjne wskazujące pozycję do dentystycznych urządzeń rentgenowskich, urządzenia do zastosowania promieniowania laserowego do celów dentystycznych, dentystyczne
unieruchamiające podpórki do jamy ustnej do rentgena, czepki ochronne na włosy do noszenia przez dentystów, urządzenia do polerowania zębów do użytku przez dentystów, elektryczne irygatory jamy ustnej do użytku przez dentystów,
ramki do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego,
maski ochronne na nos do użytku dentystycznego, szpilki
z metali szlachetnych do użytku dentystycznego, sztyfty
z materiałów szlachetnych do użytku dentystycznego, maski
ochronne na twarz do użytku dentystycznego, przyrządy
do użytku przy wstawianiu protez dentystycznych, przyrządy
koagulacyjne wysokiej częstotliwości do celów dentystycznych, maski ochronne na usta do użytku dentystycznego,
uchwyty do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego,

22

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

oprawki do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego,
sztuczne zęby, koronki zębowe, koronki na zęby, sztuczne części zębów, pojemniki ochronne na zęby, klamerki [aparaty]
na zęby, urządzenia do naprawy zębów, nakładki do prostowania zębów, urządzenia do dopasowywania sztucznych zębów, przyrządy do regulacji zębów [aparaty ortodontyczne],
protezy w postaci częściowych koron zębowych, protezy
w postaci pełnych koron zębowych, urządzenia do użytku
przy wytwarzaniu sztucznych zębów, przyrządy do użytku
w przygotowywaniu sztucznych zębów, przyrządy do użytku
przy wstawianiu sztucznych zębów, szczoteczki międzyzębowe do użytku w leczeniu zębów, zamki ortodontyczne [aparaty ortodontyczne] do stosowania w prostowaniu zębów, protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdzane
do struktury zębiny, przyrządy endodontyczne, irygatory jamy
ustnej, piersiowe urządzenia drenażowe do usuwania cieczy
z jamy opłucnej pacjenta, uchwyty do błon rentgenowskich
do użytku w jamie ustnej, 21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, artykuły do czyszczenia zębów, futerały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, pudełeczka do przechowywania sztucznych zębów,
włosie do szczoteczek do zębów, uchwyty na szczoteczki
do zębów, stojaki na szczoteczki do zębów, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, szczoteczki do zębów do szczotkowania ręcznego, pojemniki na środki do czyszczenia zębów,
rozpylacze do mycia dziąseł i zębów, szczoteczki do zębów dla
zwierząt domowych, przyrządy do ultradźwiękowego czyszczenia protez zębowych, pojemniki do czyszczenia i przechowywania protez zębowych, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się ze szczoteczek do zębów i nici dentystycznych, urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy użyciu wody
pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, nici dentystyczne, nić dentystyczna, nici dentystyczne lecznicze, dozowniki nici dentystycznej, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, irygatory do jamy ustnej, inne niż stosowane
w dentystyce, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym.
(210) 475275
(220) 2017 08 11
(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane
(540) KG Od 2016 Księstwo Góralskie Od 2016
www.ksiestwogoralskie.pl

(531)

27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.22, 24.09.02,
24.09.05, 24.09.14
(510), (511) 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa
i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyprawki dla
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niemowląt, rękawiczki samochodowe, czepki kąpielowe, opaski na głowę, paski, podeszwy butów, wyroby pończosznicze,
wyprawki dziecięce, maski na oczy do spania, okucia metalowe do obuwia, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów,
sztuczne włosy, sztuczne brody, sztuczne rośliny, aplikacje
[pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], cekiny do ubrań,
czepki do farbowania włosów, falbany do odzieży, klamry
do pasków, ozdoby do obuwia, ozdoby do kapeluszy, ozdoby
do ubrań, artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, pudełka
na przybory do szycia, zamki błyskawiczne, zawieszki, inne niż
do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, zestawy krawieckie, 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), dywaniki i maty samochodowe, maty antypoślizgowe,
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo,
29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, oleje i tłuszcze jadalne, mleko, produkty spożywcze pochodzenia mlecznego, sery, jajka, 30 kawa,
herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, wyroby cukiernicze i piekarnicze, czekolady, czekoladki, mesli, płatki zbożowe, jogurty mrożone, 31 surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne
i z zakresu akwakultury, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, 32 soki bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje
bezalkoholowe, piwo, 33 napoje alkoholowe, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 35 agencje informacji handlowej,
analizy kosztów, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, fakturowanie, fotokopiowanie, impresariat w działalności artystycznej, obróbka tekstów, kolportaż próbek, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, optymalizacja stron internetowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], sprzedaż
aukcyjna nieruchomości, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, telemarketing, usługi aukcyjne,
usługi agencji importowo - eksportowych, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw], wyceny handlowe, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wynajem fotokopiarek,
wynajem bilbordów, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wypożyczanie stoisk handlowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania sprzedażą, udzielenie informacji na temat metod sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi reklamy i marketingu, usługi sprzedaży
w sklepie wielobranżowym oraz za pośrednictwem Internetu
towarów spożywczych, wyposażenia wnętrz, narzędzi ręcznych i mechanicznych, artykułów AGD, artykułów elektronicznych, elektrycznych i budowlanych, kosmetyków, środków
czystości i detergentów oraz suplementów diety, artykułów
leśnych, ogrodniczych i kwiatów ciętych, obuwia, nakryć głowy i ubrań, artykułów dla palaczy, gier, zabawek i artykułów
do zabawy, artykułów i przyrządów gimnastycznych i sporto-
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wych, artykułów do szycia, artykułów żeglarskich, artykułów
papierniczych i przyborów szkolnych, książek, wydawnictw,
przyborów do malowania i pisania, instrumentów muzycznych, broni palnej, amunicji i pocisków, materiałów wybuchowych, sztucznych ogni, pojazdów i akcesoriów do pojazdów,
metali szlachetnych i ich stopów, wyrobów jubilerskich, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, przyrządów zegarmistrzowskich i chronometrycznych, urządzeń, przyrządów
i materiałów medycznych i leczniczych, produktów i substancji chemicznych, przyrządów naukowych, geodezyjnych fotograficznych, kinematograficznych, optycznych, do ważenia,
pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania
życia, do celów dydaktycznych, urządzeń i przyrządów
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzeń
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników danych, płyt kompaktowych, DVD i innych nośników nagrań cyfrowych, mechanizmów do urządzeń uruchamianych monetami, kas rejestrujących, maszyn liczących, osprzętu do przetwarzania danych,
komputerów, programów komputerowych, urządzeń do gaszenia ognia, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, ciesielstwo,
czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie
i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie odzieży,
czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa
telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i naprawa
wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konserwacja basenów, konserwacja i naprawa palników, konserwacja i naprawa
samolotów, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, konserwacja,
czyszczenie, reperacja skór, konsultacje budowlane, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie,
montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie pojazdów, nadzór budowlany, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa obuwia, naprawa opon,
naprawa parasoli, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy
podwodne, naprawy tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł
sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych, ostrzenie
noży, polerowanie pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho,
pranie pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja
i napełnianie tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych
lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych
lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja
odzieży, renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze
[górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, sterylizacja narzędzi medycznych, strojenie instrumentów muzycznych, szlifowanie papierem ściernym, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie,
akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie,
usługi dezynsekcyjne inne niż dla rolnictwa, akwakultury,
ogrodnictwa i leśnictwa, usługi doradztwa budowlanego,
usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usłu-
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gi napraw awarii pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów
[tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych, wiercenie studni,
wulkanizacja opon [naprawa], wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem pralek,
wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, zamiatanie
dróg, 38 telekomunikacja, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, dystrybucja energii, dystrybucja wody,
holowanie, informacja o transporcie, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów, maklerstwo
transportowe, parkowanie samochodów, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie magazynów, przechowywanie łodzi, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, usługi ratownictwa, usługi butelkowania, usługi kierowców, usługi kurierskie, usługi pomocy
drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi taksówek,
wypożyczanie wózków inwalidzkich, załadunek, wyładunek
statków, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin,
barwienie futer, barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie
szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin,
chromowanie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza, dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie,
drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie
szablonów, drukowanie zdjęć, folowanie tkanin, fotograwiura,
frezowanie, garbarstwo, grawerowanie, hafciarstwo, heblowanie materiałów, impregnacja ognioodporna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje o obróbce materiałów, introligatorstwo, konserwowanie napojów i żywności,
kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, lutowanie, magnesowanie, młynarstwo, mrożenie żywności, nabłyszczanie futer, niklowanie, niszczenie odpadów i śmieci,
obrębianie tkanin, obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotliwości
odzieży, obróbka metali, obróbka skór, obróbka taśm filmowych, obróbka wełny, oczyszczanie powietrza, oddzielania
kolorów [obróbka], odkażanie materiałów niebezpiecznych,
odlewanie metali, odpuszczanie metali, oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, pielęgnacja futer, pikowanie tkanin, piłowanie
materiałów, pokrywanie kadmem, polerowanie materiałami
ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, pozłacanie, przeróbki odzieży, przetwarzanie ropy naftowej,
przyciemnianie okien samochodowych, recykling odpadów
i śmieci, rymarstwo, satynowanie futer, składanie materiałów
na zamówienie dla osób trzecich, skórnictwo, snucie osnów
[krosna], sortowanie odpadów i materiałów nadających się
do recyklingu [przetwarzanie], spalanie śmieci i odpadów, srebrzenie, szlifowanie, szycie odzieży na miarę, ścinanie i obróbka drewna, trasowanie laserem, ubój, usługi spawalnicze, usługi technika dentystycznego, usługi w zakresie fotokompozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi związane z farbiarstwem, usuwanie warstw nawierzchniowych, uzdatnianie
wody [oczyszczanie wody], wędzenie żywności, wulkanizacja
[obróbka materiałów], wybielanie tkanin, wykonywanie kopii
kluczy, wypalanie wyrobów ceramicznych, wypożyczanie generatorów, wypożyczanie kotłów, wypożyczanie maszyn
dziewiarskich, wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, wypychanie zwierząt [taksydermia], wyrób futer na zamówienie, wyrób kotłów, wytłaczanie owoców, wytwarzanie energii, wywoływanie filmów
fotograficznych, zabezpieczanie futer przed molami, zabezpieczanie tkanin przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin,
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złocenie, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, rzeźbienie w jedzeniu, wypożyczanie urządzeń do gotowania, żłobki
dla dzieci, wynajmowanie sal na zebrania, hotele dla zwierząt,
44 wypożyczanie instalacji sanitarnych, wypożyczanie sprzętu medycznego, wypożyczanie sprzętu rolniczego, usługi
medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem,
ogrodnictwem i leśnictwem, 45 usługi prawne, usługi ochrony w związku z fizyczną ochroną mienia rzeczowego oraz
osób, agencje adopcyjne, agencje matrymonialne, badanie
przeszłości osób, biura rzeczy znalezionych, doradztwo duchowe, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego,
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista], gaszenie pożarów, konsultacje w zakresie znaków zodiaku, kontrola bezpieczeństwa
bagażu, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
licencjonowanie własności intelektualnej, mediacje, monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, ochrona osobista, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, opieka nad dziećmi pod nieobecność
rodziców, opieka nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], organizowanie ceremonii religijnych, organizowanie zgromadzeń religijnych, otwieranie zamków zabezpieczających, pisanie prywatnych listów, planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, pomoc przy zakładaniu kimono,
poszukiwania genealogiczne, poszukiwanie osób zaginionych, prawne administrowanie licencjami, prowadzenie ceremonii pogrzebowych, rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], usługi pomocy w sprawach spornych, śledzenie
skradzionych przedmiotów, usługi agencji pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi detektywistyczne, usługi arbitrażowe, usługi doradztwa osobistego w zakresie stylizacji ubioru, usługi
kremacyjne, usługi pogrzebowe, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi serwisów
społecznościowych on-line, usługi stróży nocnych, usługi
w zakresie balsamowania, usługi w zakresie ochrony, usługi
wróżenia z kart, usługi wyprowadzania psów, ustalanie horoskopów, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, wypożyczanie gaśnic, wypożyczanie odzieży, wypożyczanie sejfów, wypożyczanie strojów wieczorowych, wypuszczanie
gołębi na specjalne okazje, zarządzanie prawami autorskimi.
(210) 475324
(220) 2017 08 15
(731) JARZĘCKI PIOTR, Łódź
(540) CREATIVE CLUB

(531)

01.01.02, 01.01.08, 01.01.25, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.13
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomo-
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cy usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, 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 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], prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, przedszkola, sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi klubowe [rozrywka lub
nauczanie], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi
rozrywkowe, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja].
(210) 475340
(220) 2017 08 16
(731) CE Black Trust HOLDING II B.V,Amsterdam, NL
(540) AB

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów,
dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe do benzyny, dyspersanty ropy
naftowej, emulgatory, gumy jako materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne,
kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne, preparaty chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia
ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon, olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu,
płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiarczania
akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze
gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania,
preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty
do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające tworzeniu się
piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania
oleju, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego
z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki
dyspergujące olej, środki korozyjne, utleniacze jako dodatki
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chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel
do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne
do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna ciężka,
benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy,
oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpylane mieszanki paliwowe, smary,
zestalone gazy jako paliwo, 9 automatyczne sygnalizatory
niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty
ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki, induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego
sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych,
przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów,
skrzynki akumulatorowe, tachometry, taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania
do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia,
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, galaretki, hot
dogi w cieście kukurydzianym, jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne produkty, owoce gotowane,
owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez
ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców, sałatki warzywne, wywar, bulion, 30 cheeseburger, czekolada,
gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia,
herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy,
kukurydza prażona, popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje: czekoladowe z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe z mlekiem, kawowe
z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty, na bazie kakao, na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki
jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki,
ciasteczka, quiche, tabule - sałatka z kuskus, tacos - danie
meksykańskie, wyroby cukiernicze, 31 warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach i hurtowniach także internetowych towarów jak: antydetonatory do silników spalinowych
wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów,
dodatki chemiczne do olejów, metry, taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania
do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia,
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, galaretki, hot dogi
w cieście kukurydzianym, jaja, kiełbaski w cieście, masło,
mięso i wędliny, mleczne produkty, owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi,
produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców, sałatki
warzywne, wywar, bulion, cheeseburger, czekolada, gofry,
gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy,
kukurydza prażona, popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje: czekoladowe z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe z mlekiem, kawowe
z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty, na bazie kakao, na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki
jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki,
ciasteczka, quiche, tabule - sałatka z kuskus, tacos - danie
meksykańskie, wyroby cukiernicze, warzywa świeże, zboże
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w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 36 handel walutami
i wymiana walut, 39 dostawa towarów, holowanie, usługi
car-sharingu.
(210) 475342
(220) 2017 08 16
(731) CE Black Trust HOLDING II B.V,Amsterdam, NL
(540) AB

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów,
dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, dodatki detergentowe do benzyny, dyspersanty ropy
naftowej, emulgatory, gumy jako materiały do klejenia do celów przemysłowych, katalizatory, katalizatory biochemiczne,
kleje, mastyksy do opon, materiały filtracyjne, preparaty chemiczne, materiały filtracyjne z substancji mineralnych, materiały syntetyczne do absorpcji oleju, mieszanki do gaszenia
ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon, olej przekładniowy, płyn przeciw zamarzaniu,
płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do odsiarczania
akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, pochłaniacze
gazów, substancje aktywne, preparaty chłodnicze, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji gumy, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania,
preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do oszczędzania paliwa, preparaty
do wulkanizacji, preparaty ognioodporne, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zapobiegające tworzeniu się
piany w akumulatorach, silikony, spoiwa, preparaty do impregnacji wodoodporne, z wyjątkiem farb, szpachlówka do karoserii samochodowej, środki chemiczne do oczyszczania
oleju, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego
z silników, środki chłodzące do silników pojazdów, środki
dyspergujące olej, środki korozyjne, utleniacze jako dodatki
chemiczne do paliwa silnikowego, węgiel aktywny, węgiel
do filtrów, woda destylowana, wzmacniacze chemiczne
do kauczuku, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, 4 benzyna, alkohol etylowy jako paliwo, benzyna ciężka,
benzyna lekka, ciecze chłodząco smarujące, olej napędowy,
oleje do smarowania, oleje silnikowe, paliwa mineralne, paliwa gazowe, paliwo na bazie alkoholu, ropa naftowa surowa lub rafinowana, rozpylane mieszanki paliwowe, smary,
zestalone gazy jako paliwo, 9 automatyczne sygnalizatory
niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty
ostrzegawcze do pojazdów, baterie do oświetlania, baterie
elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, cewki, induktory, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, czujniki,
elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego
sterowania, gaśnice, płyty do akumulatorów elektrycznych,
przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów,
skrzynki akumulatorowe, tachometry, taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania
do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia,
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rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
29 chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, galaretki, hot
dogi w cieście kukurydzianym, jaja, kiełbaski w cieście, masło, mięso i wędliny, mleczne produkty, owoce gotowane,
owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez
ludzi, produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców, sałatki warzywne, wywar, bulion, 30 cheeseburger, czekolada,
gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia,
herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy,
kukurydza prażona, popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje: czekoladowe z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe z mlekiem, kawowe
z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty, na bazie kakao, na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki
jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki,
ciasteczka, quiche, tabule - sałatka z kuskus, tacos - danie
meksykańskie, wyroby cukiernicze, 31 warzywa świeże, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach i hurtowniach także internetowych towarów jak: antydetonatory do silników spalinowych
wewnętrznego spalania, chemikalia do odbarwiania olejów,
dodatki chemiczne do olejów, metry, taksometry, termostaty do pojazdów, urządzenia do automatycznego kierowania
do pojazdów, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia
do wyważania, urządzenia systemu GPS, wskaźniki ciśnienia,
rejestratory ciśnienia, wskaźniki nachylenia, spadku, wskaźniki prędkości, znaki drogowe świecące lub mechaniczne,
chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, galaretki, hot dogi
w cieście kukurydzianym, jaja, kiełbaski w cieście, masło,
mięso i wędliny, mleczne produkty, owoce gotowane, owoce konserwowane, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi,
produkty serowarskie, przekąski na bazie owoców, sałatki
warzywne, wywar, bulion, cheeseburger, czekolada, gofry,
gotowe potrawy na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, kanapki, kanapki z parówką, hot dog, kawa, krakersy,
kukurydza prażona, popcorn, lody, mięso zapiekane w cieście, musy czekoladowe, musy deserowe, napoje: czekoladowe z mlekiem, na bazie kawy, kakaowe z mlekiem, kawowe
z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie herbaty, na bazie kakao, na bazie kawy, owocowe galaretki jako słodycze, pastylki
jako wyroby cukiernicze, pizza, placki, pomadki jako cukierki, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki,
ciasteczka, quiche, tabule - sałatka z kuskus, tacos - danie
meksykańskie, wyroby cukiernicze, warzywa świeże, zboże
w ziarnach nieprzetworzone, ziemniaki, 36 handel walutami
i wymiana walut, 39 dostawa towarów, holowanie, usługi
car-sharingu.
475441
(220) 2017 08 17
QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin
(540) LOBATHERM systemy ociepleń
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 1 amoniak, chemiczne środki czyszczące do kominków, chemikalia do wyrobu pigmentów, kleje do płytek
ściennych i podłogowych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące stosowane w przemyśle, preparaty chemiczne
do lutowania, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzej-
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ników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty
chemiczne do konserwacji cegieł, preparaty do konserwacji
płytek, preparaty chemiczne do obróbki i wykańczania stali,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, preparaty ułatwiające
wyjmowanie odlewów z formy, preparaty zabezpieczające
mury przed wilgocią, stosowane w murarstwie, rozpuszczalniki do lakierów i farb, spoiwa do impregnacji wodoodpornej, substancje chemiczne do napowietrzania betonu,
substancje żrące stosowane w budownictwie, szkło wodne,
środki chemiczne do matowienia szkła, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i lakierów, wapno bielące, środki
zlepiające do betonu, 2 barwniki do farb i lakierów, bejce,
emalie do malowania, farby, lakiery, pokosty, minia ołowiana,
powłoki do drewna, rozcieńczalniki do farb i lakierów, sadza
jako pigment, taśmy antykorozyjne, terpentyna, środki wiążące do farb, projektowanie i dystrybucja materiałów reklamowych, usługi reklamowe, wykonywanie nadruków reklamowych, 4 denaturat, brykiety węglowe i drewniane, nafta,
oleje do farb, smary, wazelina przemysłowa, 17 farby izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, kit, lakiery izolacyjne, materiały
nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, mika, niemetalowe osłony do rur, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, szczeliwo do złączy, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne
niż do użytku domowego, biurowego, medycznego, wata
do uszczelnień w budownictwie, wełna mineralna, włókna
azbestowe, zaprawy izolacyjne, zaprawy murarskie. związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, masy uszczelniające wodoodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe,
bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazeria, elementy
wykończenia budowli niemetalowe, beton, gips, glina, szkło
izolacyjne dla budownictwa, karton budowlany, płyty gipsowo-kartonowe, listwy niemetalowe, okładziny niemetalowe
dla budownictwa, smoła, sklejka, taśmy smołowane używane w budownictwie, terakota, tynk, tarcica, wapień, trzcina
do użytku w budownictwie, wapno, zaprawy budowlane,
tłuczeń, sztuczny kamień, kamień budowlany, klinkier, kreda
jako surowiec budowlany, szalunki niemetalowe, żwir, piasek,
cegły, granulat do znaczenia dróg, okrycia i płyty niemetalowe dla budownictwa.
475442
(220) 2017 08 17
QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin
(540) ColorSelect by quick-mix
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 07.01.25
(510), (511) 1 amoniak, chemiczne środki czyszczące do kominków, chemikalia do wyrobu pigmentów, kleje do płytek
ściennych i podłogowych, kleje do tapetowania, kleje i preparaty klejące stosowane w przemyśle, preparaty chemiczne
do lutowania, preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty
chemiczne do konserwacji cegieł, preparaty do konserwacji
płytek, preparaty chemiczne do obróbki i wykańczania stali,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie, preparaty ułatwiające
wyjmowanie odlewów z formy, preparaty zabezpieczające
mury przed wilgocią, stosowane w murarstwie, rozpuszczalniki do lakierów i farb, spoiwa do impregnacji wodoodpornej, substancje chemiczne do napowietrzania betonu,
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substancje żrące stosowane w budownictwie, szkło wodne,
środki chemiczne do matowienia szkła, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i lakierów, wapno bielące, środki
zlepiające do betonu, 2 barwniki do farb i lakierów, bejce,
emalie do malowania, farby, lakiery, pokosty, minia ołowiana,
powłoki do drewna, rozcieńczalniki do farb i lakierów, sadza
jako pigment, taśmy antykorozyjne, terpentyna, środki wiążące do farb, projektowanie i dystrybucja materiałów reklamowych, usługi reklamowe, wykonywanie nadruków reklamowych, 4 denaturat, brykiety węglowe i drewniane, nafta,
oleje do farb, smary, wazelina przemysłowa, 17 farby izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, kit, lakiery izolacyjne, materiały
nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, mika, niemetalowe osłony do rur, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, szczeliwo do złączy, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne inne
niż do użytku domowego, biurowego, medycznego, wata
do uszczelnień w budownictwie, wełna mineralna, włókna
azbestowe, zaprawy izolacyjne, zaprawy murarskie, związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, masy uszczelniające wodoodporne, 19 materiały budowlane niemetalowe,
bitumiczne wyroby dla budownictwa, boazeria, elementy
wykończenia budowli niemetalowe, beton, gips, glina, szkło
izolacyjne dla budownictwa, karton budowlany, płyty gipsowo-kartonowe, listwy niemetalowe, okładziny niemetalowe
dla budownictwa, smoła, sklejka, taśmy smołowane używane w budownictwie, terakota, tynk, tarcica, wapień, trzcina
do użytku w budownictwie, wapno, zaprawy budowlane,
tłuczeń, sztuczny kamień, kamień budowlany, klinkier, kreda
jako surowiec budowlany, szalunki niemetalowe, żwir, piasek,
cegły, granulat do znaczenia dróg, okrycia i płyty niemetalowe dla budownictwa.
475506
(220) 2017 08 21
EVERGREEN SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pyrzyce
(540) ROLNIK SMR PYRZYCE
(210)
(731)

27

bicydy do użytku w rolnictwie, środki przeciw pasożytom,
31 ziarna naturalne, ziarna [zboże], ziarna [nasiona], ziarno
siewne, ziarna rolnicze do siewu, nieprzetworzone ziarna
do jedzenia, ziarno do żywienia zwierząt, produkty rolne
(nieprzetworzone), płody rolne i z akwakultury, produkty
ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, świeże owoce, świeże
owoce i warzywa, nasiona, rośliny, rośliny naturalne (żywe
naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], kwiaty żywe,
kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: środków ochrony roślin, biostymulatorów,
materiału siewnego, maszyn rolniczych, płodów rolnych, nawozów, 44 rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi
nawozów i innych preparatów stosowanych w rolnictwie,
ogrodnictwo, projektowanie krajobrazów, blendowanie
i konfekcjonowanie nawozów.
(210) 475564
(220) 2017 08 22
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Gripactive
(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 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, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne,
terapeutyczne plastry, okłady.
(210) 475762
(220) 2017 08 25
(731) TKACZUK MARZENA P.W. MAT, Starachowice
(540) DOLCE DORRE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.12
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy, odżywki dla
roślin, środki chemiczne dla rolnictwa, środki ochrony roślin przeciw patogenom, środki nawilżające do użytku jako
środki wspomagające do preparatów ochrony roślin, środki
chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy,
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], środki do regulacji wzrostu roślin z mikroorganizmami, środki do wspomagania wzrostu roślin, środki chemiczne do stosowania,
środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom, preparaty
chemiczne adsorbujące, środki chemiczne do stosowania
w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy,
środki przeciwpasożytnicze], środki chemiczne dla leśnictwa
[z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów środków przeciw pasożytom], środki chemiczne dla rolnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 5 biocydy, fungicydy,
herbicydy, środki chemiczne dla leśnictwa [herbicydy], her-

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 30 czekoladki, cukierki w czekoladzie, cukierki
w polewie, owoce w czekoladzie.
475903
(220) 2017 08 29
POLMOS JÓZEFÓW PRODUKCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Z CZERWONĄ KARTKĄ
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
(210)
(731)
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475926
(220) 2017 08 29
SCA PR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim
(540) UlubiOne
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 04.05.03
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe,
29 dżemy, jaja, jogurty, kefiry, koncentraty pomidorowe,
margaryna, masła, mleko, oleje jadalne, oleje spożywcze,
produkty do smarowania kanapek, sery żółte, śmietany,
twarogi, warzywa konserwowe, warzywa mrożone, warzywa przetworzone paczkowane, 30 ciastka, czekolady, kasze,
kawy, ketchupy, lody, majonezy, makarony, mąki, musztardy, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryże, słodycze czekoladowe, mrożone dania gotowe mączne z warzywami,
pieczarkami lub mięsem, 31 karmy dla zwierząt, 32 napoje
bezalkoholowe, wody, 35 usługi badania rynku i opinii publicznej, sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów spożywczych oraz gospodarstwa domowego, usługi prowadzenia
sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach wielobranżowych, usługi reklamowe i kampanie reklamowe we wszystkich środkach masowego przekazu, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie promowania towarów i usług
poprzez programy promocyjne z nagrodami.
475927
(220) 2017 08 29
SCA PR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swadzim
(540) UlubiOne

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.04, 04.05.03
(510), (511) 16 papier toaletowy, ręczniki papierowe,
29 dżemy, jaja, jogurty, kefiry, koncentraty pomidorowe,
margaryna, masła, mleko, oleje jadalne, oleje spożywcze,
produkty do smarowania kanapek, sery żółte, śmietany,
twarogi, warzywa konserwowe, warzywa mrożone, warzywa przetworzone paczkowane, 30 ciastka, czekolady, kasze,
kawy, ketchupy, lody, majonezy, makarony, mąki, musztardy, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, ryże, słodycze czekoladowe, mrożone dania gotowe mączne z warzywami,
pieczarkami lub mięsem, 31 karmy dla zwierząt, 32 napoje
bezalkoholowe, wody, 35 usługi badania rynku i opinii publicznej, sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów spożywczych oraz gospodarstwa domowego, usługi prowadzenia
sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach wielobranżowych, usługi reklamowe i kampanie reklamowe we wszystkich środkach masowego przekazu, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie promowania towarów i usług
poprzez programy promocyjne z nagrodami.
(210)
(731)

475934
(220) 2017 08 29
SOKOŁOWSKI GRZEGORZ, Lublin
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(540) HOSPITAL CONSULTANT

(531) 24.13.01, 24.13.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 rekrutacja personelu, przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami medycznymi, zarządzanie szpitalami, zarządzanie personelem, zarządzanie działalnością
gospodarczą, zarządzanie przetwarzaniem danych, zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, zarządzanie
biznesowe w szpitalach, zarządzanie administracyjne w szpitalach, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, prowadzenie
osobistych rejestrów i akt historii medycznej, reklama i usługi
reklamowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi reklamowe, 41 szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie medycyny, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy,
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, doradztwo
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, prowadzenie
seminariów, prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie sympozjów, prowadzenie seminariów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących
zagadnień medycznych, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia].
475954
(220) 2017 08 29
EUROVILLA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Your Dream House EURO VILLA NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)
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29.01.13, 27.05.01, 01.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.11.03,
26.11.07, 26.11.12, 26.11.25, 26.04.01, 26.13.25
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości,
publikacje periodyczne drukowane, publikacje drukowane,
publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, sprzedaż aukcyjna nieruchomości,
organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, analiza
marketingowa nieruchomości, gromadzenie danych, transkrypcja danych, przetwarzanie danych, świadczenie usług
zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych
dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, 36 wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, finansowanie nieruchomości, udzielanie pożyczek
na nieruchomość, usługi finansowe dotyczące nieruchomości,
pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości,
organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości,
usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, udzielanie gwarancji finansowych dotyczących zabezpieczeń
na nieruchomościach, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości,
planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi inwestowania
w nieruchomości komercyjne, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości związane
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, wycena
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi
kredytowania nieruchomości, kredyty handlowe, finansowanie kredytów, udzielanie kredytów, organizowanie kredytów,
ubezpieczenia kredytów, agencje kredytowe, biura kredytowe, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, refinansowanie kredytów hipotecznych, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nieruchomości,
wycena nieruchomości, timesharing nieruchomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wyceny finansowe
nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], usługi wyceny nieruchomości, agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych,
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi w zakresie
nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 37 budowanie nieruchomości, budowa
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa
nieruchomości mieszkalnych, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, sprzątanie
nieruchomości, konserwacja nieruchomości, remont nieruchomości, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, konsultacje budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne, 41 szkolenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków
od nieruchomości, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty
z podatków od nieruchomości, 42 oględziny nieruchomości,
sporządzanie raportów dotyczących planowania nierucho-
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mości, planowanie budowy nieruchomości, opracowywanie
baz danych, utrzymywanie baz danych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych
danych, transfer danych dokumentowych z jednego formatu
komputerowego na inny, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, konwersja danych elektronicznych,
tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami
wyszukiwania, 45 badanie stanu prawnego nieruchomości,
doradztwo prawne.
(210) 475971
(220) 2017 08 30
(731) NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zakręt
(540) HiRO

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne [podręczne]:
sprzęt komputerowy, komputerowe urządzenia peryferyjne,
akcesoria komputerowe, klawiatury komputerowe, monitory, drukarki komputerowe, myszy [sprzęt do przetwarzania
danych], dyktafony, interfejsy komputerowe, koncentratory
sieciowe, rozgałęziacze sygnału, głośniki, mikrofony, słuchawki nauszne i douszne, mikrofony, sterowniki, manipulatory,
interfejsy komputerowe, modemy, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, napędy dyskowe, pamięci zewnętrzne USB,
pamięci komputerowe, pokrowce do tabletów, pokrowce
na laptopy, pokrowce na smartfony, ramki cyfrowe do zdjęć,
zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy
do korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia zdalnego
sterowania, urządzenia systemu GPS, lokalizatory, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, torby do noszenia komputerów i urządzeń
elektronicznych, telefony komórkowe, tablety, sprzęt komputerowy, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność],
sprzęt peryferyjny do komputerów, smartfony. publikacje
elektroniczne, do pobrania, programy sterujące komputerowe, nagrane, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki
pod nadgarstki do użytku z komputerem, okulary 3D, okulary
inteligentne, ochronniki przepięciowe, ładowarki do baterii,
krokomierze [pedometry], kijki do robienia sobie zdjęć selfie
[monopody ręczne], etui na smartfony i urządzenia elektroniczne, 20 fotele, krzesła, fotele gamingowe, figurki, statuetki,
posążki, stoliki pod komputery, stoiska wystawowe, 25 kurtki
sportowe, podkoszulki sportowe, czapki sportowe [nakrycia
głowy], basebalówki, 28 dżojstiki do gier wideo, kontrolery
do konsoli gier, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznym, sprzęt do gier wideo.
475978
(220) 2017 08 31
FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) POLSKIE SŁODYCZE DLA CIEBIE

(210)
(731)
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(531)

29.01.12, 27.05.01, 03.13.04, 05.05.19, 26.01.01, 26.01.15,
26.01.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wyroby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki, galaretki nadziewane,
wyroby piekarnicze, wafle, ciastka.
475996
(220) 2017 08 31
MBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) BISTRO U KUCHARZY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08, 02.01.11, 02.01.23
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, przez Internet
gotowych wyrobów żywnościowych, 43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe, kawiarnie, usługi gastronomiczne.
(210) 475997
(220) 2017 08 31
(731) BIURKOWSKI BŁAŻEJ BG, Sochaczew
(540) Cisfarm
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, kremy, balsamy do ciała,
mleczka kosmetyczne, olejki eteryczne, perfumy i środki
perfumeryjne, środki upiększające, maseczki kosmetyczne,
szampony, sole kąpielowe, artykuły toaletowe, 5 substancje
dietetyczne do celów leczniczych, zioła lecznicze, odżywki
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, inna żywność dietetyczna i suplementy diety do celów leczniczych.
476034
(220) 2017 09 01
DIVERSE BRAND & MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OSTR O.S.T.R. X diverse
(210)
(731)

Nr ZT47/2017

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.14, 26.04.18, 02.01.01,
02.01.23
(510), (511) 9 dyski optyczne, kasety magnetofonowe i video, płyty fonograficzne, płyty CD i DVD, taśmy magnetyczne, muzyczne nagrania dźwiękowe, nagrania audiowizualne
z materiałem muzycznym i rozrywkowym, muzyczne nagrania dźwiękowe i nagrania audiowizualne do pobierania
z sieci, z materiałem muzycznym i rozrywkowym, pobieralne
dzwonki, grafika i muzyka pobieralna poprzez globalną sieć
komputerową i urządzenia bezprzewodowe, elektryczne
urządzenia komunikacyjne, płyty, obwody elektryczne i płyty
CD-ROM, na których przechowywany jest program muzyczny, filmy kinematograficzne, nagrane płyty wideo i taśmy wideo, okulary, etui na okulary, 18 torby podróżne, torby sportowe, torby na zakupy, torby plażowe, plecaki uczniowskie,
plecaki turystyczne, walizki, tornistry szkolne, teczki, aktówki,
etui na klucze, torebki, portfele, portmonetki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, futra, płaszcze, kurtki, ubrania, kostiumy,
marynarki, żakiety, kamizelki, bluzy, wdzianka, spodnie, krótkie
spodenki (szorty, bermudy), spódnice, koszule, bluzki, suknie,
swetry, pulowery, dresy, bielizna dla dzieci i dorosłych, skarpetki, rajstopy, pończochy, kapelusze, czapki dziane, czapki
wełniane, czapki futrzane, paski, apaszki, fulary, szale, szaliki,
krawaty, muszki, odzież sportowa, odzież narciarska, odzież
snowboardowa, odzież do kitesurfingu, odzież do surfingu,
odzież do windsurfingu, odzież do wakeboardingu, odzież
do pływania, 41 edukacja, rozrywka, w tym przedstawienia
muzyczne oraz radiowe i telewizyjne programy rozrywkowe,
organizowanie konferencji, wystaw, imprez i konkursów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie targów i wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
produkcja filmów, nagrywanie taśm wideo i wykonywanie mikrofilmów, publikacja książek i magazynów elektronicznych,
udostępnianie publikacji elektronicznych online, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, świadczenie rozrywki
on-line, mianowicie udostępnianie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych w zakresie rozrywki muzycznej i opierającej się
na muzyce, udostępnianie witryny internetowej za pomocą
globalnej sieci komputerowej prezentującej informacje o wykonawcach muzycznych, tournee wykonawców muzycznych, produkcja nagrań dźwiękowych, kultura popularna oraz
wydarzenia i rozrywka związana z materiałem muzycznym,
dystrybucja programów cyfrowych, mianowicie programów
radiowych i telewizyjnych on-line, muzyczne usługi wydawnicze, mała poligrafia dla osób trzecich, publikacja multimedialna książek, czasopism, gazet, oprogramowania, gier, muzyki
i publikacji elektronicznych, produkowanie wideo do celów
edukacyjnych, kulturowych, rozrywkowych i sportowych.
476057
(220) 2017 09 04
PETRO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) Gussto
(210)
(731)
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(531) 03.01.06, 11.01.04, 27.05.01
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, 35 sprzedaż
karmy dla zwierząt domowych.
(210) 476185
(220) 2017 09 06
(731) HILAROWICZ TOMASZ, Opole
(540) HURAGAN

(531) 27.05.01, 03.07.17
(510), (511) 9 płyty kompaktowe [audio-wideo], pliki muzyczne do pobierania, 41 produkcja muzyczna, usługi artystów estradowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie
komponowania muzyki, 42 projektowanie mody.
476187
(220) 2017 09 06
WEBTALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WebTalk Digital First

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynkowe,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relatlons, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, obróbka
tekstów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, statystyczne zestawienia,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 41 fotografia, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie loterii, pisanie scenariuszy, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi gier
oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi rozrywkowe.
476198
(220) 2017 09 06
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TOPSELLER XXL
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.13.25
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], farby
do włosów, odżywki do włosów, lakier do włosów, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mydła, pre-
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paraty do kąpieli, produkty perfumeryjne, szampony, środki
do czyszczenia zębów, woda perfumowana, żele do masażu,
pomadki do ust, preparaty do prania, roztwory do szorowania, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające
powietrze (zapachowe), 5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, balsamy do użytku medycznego, chleb dla diabetyków do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, kleje do protez dentystycznych, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze płyny do włosów, mydła lecznicze, odżywcze suplementy diety, pieluszki dla niemowląt,
preparaty do odświeżania powietrza, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, zioła lecznicze, 8 brzeszczoty
do pił (części narzędzi ręcznych), dłuta, frezy jako narzędzia
ręczne, imadła, łopatki (ogrodnictwo), młotki (narzędzia
ręczne), narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, noże, widelce, łyżki, nożyczki, nożyce ogrodowe, przyrządy do strzyżenia (ręczne), scyzoryki, sekatory, świdry, wiertła (narzędzia
ręczne), widły, brzytwy, cążki do skórek, pilniki do paznokci,
żyletki, żelazka, 16 książki, magazyny, druki, broszury, afisze,
plakaty, albumy, artykuły biurowe, atlasy, bloczki do pisania,
chusteczki do nosa [papierowe], drukowane publikacje, formularze, fotografie, gumki do ścierania, kalendarze, karty,
katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, koperty, materiały drukowane, materiały opakowaniowe, materiały piśmienne, naklejki, notesy podręczne,
obwoluty na dokumenty, ołówki, papier do pisania, papier
do pakowania, papier higieniczny, papier pergaminowy, pastele [kredki], pióra i długopisy, podkładki na biurko, prospekty, przybory do pisania, przybory do rysowania, reprodukcje
graficzne, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe,
skoroszyty, spinacze do papieru, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wieczne pióra, zakreślacze, pudełka z kartonu, zeszyty,
21 dzbanki, filiżanki, czajniczki do herbaty, doniczki na kwiaty, kubki, kufle, kryształ (wyroby szklane), deski do prasowania, młynki do użytku domowego, ręczne, porcelana,
garnki kuchenne, pojemniki kuchenne, półmiski do jarzyn,
rondle ceramiczne, serwisy (zastawy stołowe), szybkowary
nieelektryczne, szczotki do szorowania, świeczniki, wazony,
24 bielizna pościelowa i koce, bieżniki stołowe z materiałów
tekstylnych, kapy na łóżka, kołdry, narzuty na łóżka, pledy
podróżne, obrusy, pokrowce i narzuty na meble, poszewki na poduszki, prześcieradła na łóżka, pokrycia na meble
z tkanin, ręczniki, rękawice kąpielowe, śpiwory, serwetki tekstylne, zasłony, 25 bielizna osobista, botki, buty narciarskie,
buty sportowe, chustki, czapki [nakrycia głowy], garnitury,
kamizelki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, legginsy, obuwie
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, odzież,
odzież gimnastyczna, odzież ze skóry, opaski na głowę, paski,
piżamy, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice,
swetry, szale, szlafroki, trykoty, t-shirty, 28 gry i zabawki, gry
planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, klocki do zabawy,
lalki, misie pluszowe, piłki do gier i zabaw, rakiety do gry,
samochody do zabawy, artykuły sportowe i gimnastyczne,
buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami, deskorolki,
hantle, hulajnogi jako zabawki, huśtawki, łyżworolki, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, narty, przyrządy gimnastyczne, rowery stacjonarne treningowe, sanki jako zabawki,
sanki (sprzęt rekreacyjny i/lub sportowy), sprzęt wędkarski,
wrotki, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], 29 mięso, kiełbasy, wędliny, wieprzowina, wołowina, drób, dziczyzna, przetworzone produkty
mięsne, przetworzone produkty drobiowe, gotowe dania
mięsne, mrożone produkty mięsne, ekstrakty mięsne, mięso
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konserwowane, mięso wędzone i produkty mięsne wędzone, szynki, galarety mięsne, ryby, konserwowane ryby, filety
rybne, owoce morza i mięczaki, jaja, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby, owoce konserwowane, owoce i warzywa
w puszkach, przeciery warzywne, sałatki warzywne, nasiona
przetworzone, przekąski oparte na ziemniakach, galaretki
owocowe, dżemy, kompoty, sałatki owocowe, zupy, bulion,
żelatyna, oleje spożywcze i tłuszcze jadalne, masło, smalec,
mleko, produkty mleczne, śmietana, kefir, jogurty, produkty
serowarskie, sery, twaróg, 30 mąka, makarony, przetworzone nasiona zbóż, kasze spożywcze, ryż, skrobia do celów
spożywczych, chleb, bułki, wyroby piekarnicze, bułka tarta,
suchary, dania liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, sosy, sosy do makaronów, ketchup, majonez,
musztarda, ocet, sól kuchenna, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), przyprawy, przyprawy korzenne, zioła do celów
spożywczych, pieprz, preparaty aromatyczne do żywności,
drożdże, proszek do pieczenia, ciasto na wypieki, tarty, placki,
naleśniki, pierożki, pizza, muesli, krakersy, kukurydza prażona
[popcorn], cukier, wyroby cukiernicze, dekoracje cukiernicze
do ciast, lody spożywcze i sorbety, miód, kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby z czekolady, guma do żucia, cukierki,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne, jagody, świeże owoce, świeże warzywa, świeże grzyby,
zioła ogrodowe świeże, krzewy, kwiaty, nasiona, pokarm dla
ptaków, karma dla zwierząt, ryby żywe, 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo,
piwo słodowe, soki, soki warzywne [napoje], syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna
[napoje], 33 alkohole wysokoprocentowe (napoje), wódka,
wino, whisky, rum, miód pitny, likiery, kirsz, dżin, brandy, koktajle, napoje alkoholowe zawierające owoce.
476199
(220) 2017 09 06
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) TOPSELLER
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 26.13.25, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy}, farby
do włosów, odżywki do włosów, lakier do włosów, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mydła, preparaty do kąpieli, produkty perfumeryjne, szampony, środki
do czyszczenia zębów, woda perfumowana, żele do masażu,
pomadki do ust, preparaty do prania, roztwory do szorowania, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
środki do polerowania podłóg i mebli, środki odświeżające
powietrze (zapachowe), 5 apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, balsamy do użytku medycznego, chleb dla diabe-
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tyków do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, kleje do protez dentystycznych, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze płyny do włosów, mydła lecznicze, odżywcze suplementy diety, pieluszki dla niemowląt,
preparaty do odświeżania powietrza, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, zioła lecznicze, 8 brzeszczoty
do pił (części narzędzi ręcznych), dłuta, frezy jako narzędzia
ręczne, imadła, łopatki (ogrodnictwo), młotki (narzędzia
ręczne), narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, noże, widelce, łyżki, nożyczki, nożyce ogrodowe, przyrządy do strzyżenia (ręczne), scyzoryki, sekatory, świdry, wiertła (narzędzia
ręczne), widły, brzytwy, cążki do skórek, pilniki do paznokci,
żyletki, żelazka, 16 książki, magazyny, druki, broszury, afisze,
plakaty, albumy, artykuły biurowe, atlasy, bloczki do pisania,
chusteczki do nosa [papierowej, drukowane publikacje, formularze, fotografie, gumki do ścierania, kalendarze, karty,
katalogi, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, koperty, materiały drukowane, materiały opakowaniowe, materiały piśmienne, naklejki, notesy podręczne,
obwoluty na dokumenty, ołówki, papier do pisania, papier
do pakowania, papier higieniczny, papier pergaminowy, pastele [kredki], pióra i długopisy, podkładki na biurko, prospekty, przybory do pisania, przybory do rysowania, reprodukcje
graficzne, ręczniki papierowe, serwetki stołowe papierowe,
skoroszyty, spinacze do papieru, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wieczne pióra, zakreślacze, pudełka z kartonu, zeszyty,
21 dzbanki, filiżanki, czajniczki do herbaty, doniczki na kwiaty, kubki, kufle, kryształ (wyroby szklane), deski do prasowania, młynki do użytku domowego, ręczne, porcelana,
garnki kuchenne, pojemniki kuchenne, półmiski do jarzyn,
rondle ceramiczne, serwisy (zastawy stołowe), szybkowary
nieelektryczne, szczotki do szorowania, świeczniki, wazony,
24 bielizna pościelowa i koce, bieżniki stołowe z materiałów
tekstylnych, kapy na łóżka, kołdry, narzuty na łóżka, pledy
podróżne, obrusy, pokrowce i narzuty na meble, poszewki na poduszki, prześcieradła na łóżka, pokrycia na meble
z tkanin, ręczniki, rękawice kąpielowe, śpiwory, serwetki tekstylne, zasłony, 25 bielizna osobista, botki, buty narciarskie,
buty sportowe, chustki, czapki [nakrycia głowy], garnitury,
kamizelki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, legginsy, obuwie
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, odzież,
odzież gimnastyczna, odzież ze skóry, opaski na głowę, paski,
piżamy, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki, spódnice,
swetry, szale, szlafroki, trykoty, t-shirty, 28 gry i zabawki, gry
planszowe, gry towarzyskie, karty do gry, klocki do zabawy,
lalki, misie pluszowe, piłki do gier i zabaw, rakiety do gry,
samochody do zabawy, artykuły sportowe i gimnastyczne,
buty łyżwiarskie z przymocownymi łyżwami, deskorolki,
hantle, hulajnogi jako zabawki, huśtawki, łyżworolki, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, narty, przyrządy gimnastyczne, rowery stacjonarne treningowe, sanki jako zabawki,
sanki (sprzęt rekreacyjny i/lub sportowy), sprzęt wędkarski,
wrotki, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], 29 mięso, kiełbasy, wędliny, wieprzowina, wołowina, drób, dziczyzna, przetworzone produkty
mięsne, przetworzone produkty drobiowe, gotowe dania
mięsne, mrożone produkty mięsne, ekstrakty mięsne, mięso
konserwowane, mięso wędzone i produkty mięsne wędzone, szynki, galarety mięsne, ryby, konserwowane ryby, filety
rybne, owoce morza i mięczaki, jaja, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby, owoce konserwowane, owoce i warzywa
w puszkach, przeciery warzywne, sałatki warzywne, nasiona
przetworzone, przekąski oparte na ziemniakach, galaretki
owocowe, dżemy, kompoty, sałatki owocowe, zupy, bulion,
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żelatyna, oleje spożywcze i tłuszcze jadalne, masło, smalec,
mleko, produkty mleczne, śmietana, kefir, jogurty, produkty
serowarskie, sery, twaróg, 30 mąka, makarony, przetworzone nasiona zbóż, kasze spożywcze, ryż, skrobia do celów
spożywczych, chleb, bułki, wyroby piekarnicze, bułka tarta,
suchary, dania liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, sosy, sosy do makaronów, ketchup, majonez,
musztarda, ocet, sól kuchenna, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), przyprawy, przyprawy korzenne, zioła do celów
spożywczych, pieprz, przyprawy aromatyczne do żywności,
drożdże, proszek do pieczenia, ciasto na wypieki, tarty, placki,
naleśniki, pierożki, pizza, muesli, krakersy, kukurydza prażona
[popcorn], cukier, wyroby cukiernicze, dekoracje cukiernicze
do ciast, lody spożywcze i sorbety, miód, kawa, herbata, kakao, czekolada, wyroby z czekolady, guma do żucia, cukierki,
napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne, jagody, świeże owoce, świeże warzywa, świeże grzyby,
zioła ogrodowe świeże, krzewy, kwiaty, nasiona, pokarm dla
ptaków, karma dla zwierząt, ryby żywe, 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, koktajle bezalkoholowe, kwas
chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, owocowe nektary, bezalkoholowe, piwo,
piwo słodowe, soki, soki warzywne [napoje], syropy do napojów, woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna
[napoje], 33 alkohole wysokoprocentowe (napoje), wódka,
wino, whisky, rum, miód pitny, likiery, kirsz, dżin, brandy, koktajle, napoje alkoholowe zawierające owoce.
476205
(220) 2017 09 06
AMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOYO Aroma
(510), (511) 3 zapachy, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe, pałeczki zapachowe, olejki zapachowe, pokojowe
spraye zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe
do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, pojemniki z substancjami zapachowymi, środki zapachowe
do celów domowych, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, poduszeczki nasączone substancjami zapachowymi, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, mieszanki zapachowe ziół
i kwiatów (potpourri), dyfuzory zapachowe, wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń,
substancje aromatyczne do zapachów, olejki zapachowe
wydzielające aromat przy podgrzewaniu, 4 świece, świece
stołowe, świece okolicznościowe, świece parafinowe, świece żelowe, świece stearynowe, świece z mieszanek palnych,
świece zapachowe, świece pływające, świece do oświetlenia, świece wotywne, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece zawierające środki do odstraszania owadów,
świece pochłaniające dym, znicze nagrobne nieelektryczne,
materiały oświetlające, świece i knoty do oświetlenia, woski
do oświetlania, paliwo oświetleniowe.
(210)
(731)

(210)
(731)

476209
(220) 2017 09 06
AMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) MOYO Candle
(510), (511) 3 zapachy, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe, pałeczki zapachowe, olejki zapachowe, pokojowe
spraye zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe
do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, pojemniki z substancjami zapachowymi, środki zapachowe
do celów domowych, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, poduszeczki nasączone substancjami zapachowymi, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, mieszanki zapachowe ziół
i kwiatów (potpourri), dyfuzory zapachowe, wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń,
substancje aromatyczne do zapachów, olejki zapachowe
wydzielające aromat przy podgrzewaniu, 4 świece, świece
stołowe, świece okolicznościowe, świece parafinowe, świece żelowe, świece stearynowe, świece z mieszanek palnych,
świece zapachowe, świece pływające, świece do oświetlenia, świece wotywne, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece zawierające środki do odstraszania owadów,
świece pochłaniające dym, znicze nagrobne nieelektryczne,
materiały oświetlające, świece i knoty do oświetlenia, woski
do oświetlania, paliwo oświetleniowe.
476212
(220) 2017 09 06
AMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOYO
(510), (511) 3 zapachy, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe, pałeczki zapachowe, olejki zapachowe, pokojowe
spraye zapachowe, zapachowe kamienie ceramiczne, środki odświeżające powietrze [zapachowe], środki zapachowe
do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, pojemniki z substancjami zapachowymi, środki zapachowe
do celów domowych, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, poduszeczki nasączone substancjami zapachowymi, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, mieszanki zapachowe ziół
i kwiatów (potpourri), dyfuzory zapachowe, wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń,
substancje aromatyczne do zapachów, olejki zapachowe
wydzielające aromat przy podgrzewaniu, 4 świece, świece
stołowe, świece okolicznościowe, świece parafinowe, świece żelowe, świece stearynowe, świece z mieszanek palnych,
świece zapachowe, świece pływające, świece do oświetlenia, świece wotywne, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece zawierające środki do odstraszania owadów,
świece pochłaniające dym, znicze nagrobne nieelektryczne,
materiały oświetlające, świece i knoty do oświetlenia, woski
do oświetlania, paliwo oświetleniowe.
(210)
(731)

476242
(220) 2017 09 07
ZAWACKI TOMASZ INSEKTPOL, Nowe Miasto
Lubawskie
(540) DEZYNFEKTOL B
(510), (511) 5 środki dezynfekujące do użytku weterynaryjnego, środki dezynfekujące i antyseptyczne, środki
grzybobójcze.
(210)
(731)

(210)
(731)

476246
(220) 2017 09 07
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
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(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW pasta
warzywna z ciecierzycą bez konserwantów
100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY JAKOŚĆ GWARANTOWANA
SOKOŁÓW

Nr ZT47/2017

(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW pasztet
warzywny ŹRÓDŁO BŁONNIKA 100% NATURALNYCH
SKŁADNIKÓW bez konserwantów JAKOŚĆ
GWARANTOWANA SOKOŁÓW

(531)

(531)

05.09.15, 05.09.19, 05.09.21, 08.01.06, 05.03.02, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 pasta warzywna.

476248
(220) 2017 09 07
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) Z GRUNTU DOBRE POCZUJ MOC WARZYW
(210)
(731)

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 pasty warzywne, mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa .
476250
(220) 2017 09 07
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) POLISH DOG
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.
(210)
(731)

(210)
(731)

476252
(220) 2017 09 07
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski

05.01.03, 05.01.16, 05.03.02, 05.03.11, 08.05.25, 25.01.01,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, pasztety warzywne.
(210) 476260
(220) 2017 09 07
(731) BANDURA ROLAND, Pawłowice
(540) ZISCO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.03, 26.04.11, 26.04.16
(510), (511) 37 usługi wykonywania robót ogólnobudowlanych i specjalistycznych w zakresie obiektów kubaturowych
i liniowych - rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych, przesyłowych, rozbiórek
i burzenia obiektów budowlanych, robót ziemnych, wykonywanie robot spawalniczych, usługi wykonywania sieci
cieplnych i gazowych, budowy stacji redukcyjnych i redukcyjno-pomiarowych gazu, usługi wykonywania przyłączy
gazowych, systemów ochrony katodowej, układów kogeneracyjnych, usługi nadzoru budowlanego, usługi wykonywania instalacji wewnętrznych gazowych, wodnych, telekomunikacyjnych i elektrycznych.
476264
(220) 2017 09 07
M&W BIKE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) GULLIETA
(510), (511) 12 rowery, rowery dziecięce, ramy rowerowe,
siodełka rowerowe, akcesoria rowerowe.
(210)
(731)
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476298
(220) 2017 09 08
ŻYŁA BOGUSŁAW PRIMO NIERUCHOMOŚCI,
Brzeźnica
(540) ROYAL RESORT APARTMENTS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.09, 25.07.02, 26.07.25, 26.03.04
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem apartamentów, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu apartamentów, usługi pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
43 usługi rezerwacji pokojów, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie rezerwacji
miejsc i zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, apartamentach na wynajem.
(210) 476303
(220) 2017 09 08
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) Long4Lashes Tattoo
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi, odżywki do rzęs, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, sztuczne rzęsy, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych,
kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, maski do celów medycznych, lecznicze produkty do rzęs, lecznicze produkty do ust.
476324
(220) 2017 09 11
PAWŁOWSKA-TYSZKO JOANNA PASIEKA KUJAWSKA
APICOM, Lubień Kujawski
(540) sweet fit

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 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, buł-

35

ki, burrito, chałwa, 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, cykoria [substytut
kawy], czekolada, czekolada pitna, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane,
których głównym składnikiem jest ryż, dodatki smakowe
do napojów, inne niż olejki eteryczne, esencje do artykułów
żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gimbap [koreańskie danie z ryżu], gofry, gotowe potrawy
na bazie makaronu, guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, jadalny papier ryżowy, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kanapki, karmelki [cukierki],
kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa,
kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy,
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lód naturalny
lub sztuczny, lód w blokach, makaron nitki, makaron rurki,
makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, mieszanki ciasta
do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda,
naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, okonomiyaki
[japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych,
papryka [przyprawy], pasta migdałowa, 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], piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, placki, płatki kukurydziane, pomadki [cukierki], potrawy
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest
ryż, pralinki, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty
spożywcze na bazie owsa, propolis, 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], słodziki naturalne, sorbety [lody], sos
sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, suchary, sushi, syrop
z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, tabule [sałatka
z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wareniki [pierogi z nadzieniem],
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, zioła konserwowane [przyprawy].
476325
(220) 2017 09 11
TAURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) 27thfloor
(510), (511) 43 bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe,
bary szybkiej obsługi [snackbary], herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kafeterie [bufety],
(210)
(731)
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kawiarnia, koktajlbary, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie
żywności i napojów w bistrach, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], pizzerie, puby, restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, serwowanie napojów alkoholowych, snackbary, stołówki, usługi barów kawowych, usługi
barów typu fastfood na wynos, usługi barów z sokami, usługi
barowe, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe,
usługi kawiarni usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi restauracji fastfood, usługi restauracyjne, usługi snackbarów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie pubów.
(210) 476327
(220) 2017 09 11
(731) DIKMELIK ALPAY JAKUB, Sosnowiec
(540) K BAB
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(540) SANITAR

(531) 01.03.16, 26.01.03, 01.05.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 preparaty bakteryjne do celów innych niż medyczne i weterynaryjne, pochłaniacze gazów [substancje
aktywne], mikroorganizmy inne niż do celów medycznych
i weterynaryjnych, 3 detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
preparaty toaletowe, 5 środki odkażające, fungicydy, herbicydy, środki dezynfekcyjne, środki odstraszające owady, substancje odżywcze dla mikroorganizmów, preparaty weterynaryjne i sanitarne, preparaty do zwalczania robactwa.
(210) 476379
(220) 2017 09 12
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) serce rośnie

(531) 27.05.01, 29.01.13, 08.05.01, 26.13.01
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, mięso świeże, mięso gotowane, mięso i wędliny, mięso gotowe do spożycia, gotowe posiłki z mięsa [mięso jako
główny składnik], 43 usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje samoobsługowe, restauracje dla
turystów, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
z grillem, oferowanie żywności i napojów w bistrach, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi doradcze
w zakresie przygotowania żywności, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia
w żywność, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach
internetowych, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi doradcze w dziedzinie
kateringu obejmującego żywność i napoje, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, świadczenie usług kateringowych obejmujących
żywność i napoje w obiektach wystawienniczych.
(210) 476354
(220) 2017 09 12
(731) KIPIELA KAMIL SAMO ZDROWIE, Pleśna
(540) samo zdrowie

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.13.08, 25.03.01
(510), (511) 32 syropy, soki owocowe i warzywne.
(210)
(731)

476376
(220) 2017 09 12
PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym
i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży.
(210) 476380
(220) 2017 09 12
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Wawel Serce rośnie
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym
i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży.
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476397
(220) 2017 09 13
HUDZIAK BEATA 8TAX DORADZTWO PODATKOWE,
Plewiska
(540) 8 tax
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.07.01, 26.01.06
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, outsourcing
[doradztwo biznesowe], usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, 36 analizy finansowe, usługi likwidacji
przedsiębiorstw, finansowe, usługi księgowe, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 45 usługi prawne, mediacje, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
476398
(220) 2017 09 13
HUDZIAK BEATA 8TAX DORADZTWO PODATKOWE,
Plewiska
(540) 8tax
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, fakturowanie, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, outsourcing
[doradztwo biznesowe], usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, 36 analizy finansowe, usługi likwidacji
przedsiębiorstw, finansowe, usługi księgowe, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 45 usługi prawne, mediacje, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(210)
(731)

476400
(220) 2017 09 13
SEMPER NOVELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) ELAGLOVES
(510), (511) 10 rękawice do użytku medycznego, rękawice
do użytku stomatologicznego, rękawice do użytku weterynaryjnego, rękawice do badań medycznych, rękawice
do diagnostyki, jednorazowe rękawice ochronne do użytku
dla celów medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, jednorazowe rękawice ochronne do użytku dla celów
badań i diagnostyki.
(210)
(731)

(210)
(731)

476403
(220) 2017 09 13
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
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(540) MISTO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały
brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty
betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalowe,
obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe
niemetalowe, palisada niemetalowa, kwietniki niemetalowe,
palisada łamana, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania,
35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, on-line materiałów budowlanych niemetalowych, kostki brukowej, betonowej kostki
brukowej, palisady niemetalowej, kwietników niemetalowych,
schodów niemetalowych, palisady łamanej, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej, płyt betonowych, drogowych materiałów budowlanych niemetalowych,
obrzeży, krawężników niemetalowych, schodów niemetalowych, płyt podłogowych niemetalowych, palisady niemetalowej, kwietników niemetalowych, palisady łamanej.
476404
(220) 2017 09 13
SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel
(540) LIVIO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka
brukowa, kostka brukowa, płyty podłogowe niemetalowe,
płyty betonowe, drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe,
kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna, on line materiałów
budowlanych niemetalowych, kostki brukowej, betonowej
kostki brukowej, 37 usługi budowlane, usługi w zakresie układania kostki brukowej, płyt betonowych, drogowych materiałów budowlanych niemetalowych, obrzeży, krawężników
niemetalowych, schodów niemetalowych, płyt podłogowych niemetalowych.
(210)
(731)

(210) 476411
(220) 2017 09 13
(731) PALIWODA PIOTR, Gdańsk
(540) LAVOO
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, motelami i pensjonatami, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
36 usługi wynajmu nieruchomości, organizowanie najmu
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, usługi agencji
nieruchomości, 43 świadczenie usług przez hotele, motel
i pensjonaty, usługi rezerwacji miejsc w hotelach, motelach
i pensjonatach, organizowanie zakwaterowania miejsc w hotelach, motelach i pensjonatach, organizowanie posiłków
w hotelach, motelach i pensjonatach, udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, motelach i pensjonatach, usługi
agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
motelach i pensjonatach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi prowadzenia restauracji, usługi restauracji hotelowych, restauracje
samoobsługowe, restauracje dla gości i turystów.
(210) 476426
(220) 2017 09 13
(731) CHRZANOWSKI MICHAŁ FLESOFT, Ciechanów
(540) FleSoft
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, admi-
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nistrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami
internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
programowanie, projektowanie systemów komputerowych,
wypożyczanie komputerów oraz urządzeń elektronicznych
przeznaczonych do komunikowania się, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych
urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego, utworów audio-video,
usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, badania
prawne legalności oprogramowania, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr intelektualnych-kojarzenie zbywców
i nabywców praw własności intelektualnej.

(531) 24.17.04, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 29 wyroby i potrawy na bazie mięsa i wędlin, wyroby i potrawy na bazie ryb, owoce i warzywa przetworzone
oraz potrawy na bazie warzyw i owoców, wyroby i potrawy
na bazie ziemniaków, wyroby i potrawy na bazie grzybów,
krokiety spożywcze, wszystkie wymienione towary w stanie
schłodzonym i zamrożonym, 30 pizza, pierogi, uszka, kluski,
knedle, placki, zapiekanki, naleśniki, kanapki, ciasta, torty, ciasto na ciasta, spody do pizzy, potrawy na bazie makaronu,
paszteciki, wszystkie wymienione towary w stanie zamrożonym, lody spożywcze, desery lodowe, polewy do lodów i deserów lodowych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej:
wyrobów i potraw na bazie mięsa i wędlin, wyrobów i potraw na bazie ryb, owoców i warzyw oraz potraw na bazie
warzyw i owoców, wyrobów i potraw na bazie ziemniaków,
wyrobów i potraw na bazie mąki, wyrobów i potraw na bazie
makaronu, wyrobów i potraw na bazie grzybów, krokietów
spożywczych, wszystkich wymienionych wyżej towarów
w stanie schłodzonym i zamrożonym, lodów spożywczych,
deserów lodowych, polew do lodów i deserów lodowych.

(210) 476427
(220) 2017 09 13
(731) CHRZANOWSKI MICHAŁ FLESOFT, Ciechanów
(540) FLESOFT

(210)
(731)

(531) 09.01.07, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami
internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
programowanie, projektowanie systemów komputerowych,
wypożyczanie komputerów oraz urządzeń elektronicznych
przeznaczonych do komunikowania się, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych
urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego, utworów audio-video,
usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, badania
prawne legalności oprogramowania, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr intelektualnych-kojarzenie zbywców
i nabywców praw własności intelektualnej.
(210) 476505
(220) 2017 09 15
(731) IGLOTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Skórcz
(540) Ariva!

476522
(220) 2017 09 16
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) PROCAM MaxiCYNK PRO+
(510), (511) 1 nawozy i produkty chemiczne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze,
nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa,
leśnictwa i sadownictwa, środki chemiczne ochrony roślin, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych.
476552
(220) 2017 09 14
HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWOWARZYWNEGO LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leżajsk
(540) POLTINO
(510), (511) 29 mrożone, konserwowane, suszone, gotowane, smażone warzywa i owoce, mrożone mieszanki warzywne i owocowe, mrożone mieszanki warzywne z mięsem
i rybami, mrożone dania gotowe z warzywami, mięsem, rybami i owocami, mrożone wyroby garmażeryjne, przeciery
owocowe i warzywne, koncentraty owocowe i warzywne, zupy, buliony, chipsy ziemniaczane, chrupki owocowe,
dżemy, powidła, marmolady, galaretki zawarte w tej klasie,
kompoty, konfitury, nadzienia owocowe do ciast, miąższ
z owoców, konserwy z mięsem, konserwy z rybami, konserwy z owocami, konserwy z warzywami, sałatki owocowe, sałatki warzywne, produkty mleczne, napoje mleczne,
grzyby konserwowane, frytki, suszone i gotowane owoce
i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, mrożone dania
gotowe wegetariańskie na bazie produktów zawartych w tej
klasie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, składniki do sporządzania zup, 30 aromaty zawarte w tej klasie, lody, lody spożywcze w proszku, lód
do napojów chłodzących, jogurt mrożony, sorbety, kanapki,
keczup, kukurydza prażona, makarony, potrawy z makaronu,
majonezy, muesli, naleśniki, pierogi, paszteciki, pasztety, pizze, placki, ryż, sosy do mięsa, sosy warzywne, sosy owocowe,
sosy do deserów, sosy sałatkowe, tarty, przyprawy, napoje
na bazie czekolady, herbaty, kakao i kawy, płatki kukurydziane, płatki owsiane, sosy mięsne, kasze, cukier, słodziki, słodziki naturalne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych
i mąki, syropy z melasy, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, przyprawy ziołowe, środki zagęszczające stosowane
(210)
(731)
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przy gotowaniu produktów spożywczych, 32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i warzywne, soki owocowe
i warzywne, nektary owocowe, syropy owocowe, preparaty
do produkcji napojów, wody stołowe i mineralne, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, wody niegazowane i gazowane,
soki przecierowe owocowe i warzywne, syropy i preparaty
do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach
trzecich produktów z owoców, warzyw, mięsa, ryb, mąki
i mleka tak, by umożliwić konsumentom wygodne ich obejrzenie i dokonanie zakupu w sklepie, hurtowni i na stronie
internetowej, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi importu-exportu produktów spożywczych, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
39 dystrybucja towarów, pakowanie towarów, przechowywanie zamrożonych produktów spożywczych, usługi transportowe, usługi magazynowania produktów, usługi magazynowania żywności mrożonej, usługi magazynowania
w chłodniach, usługi składowania towarów, wynajem magazynów, dostawa żywności i napojów do spożycia, transport
żywności w warunkach chłodniczych, usługi informacyjne
związane z przechowywaniem w chłodniach, wysyłanie towarów, wysyłanie produktów rolnych, usługi chłodni, wypożyczanie chłodni i lodówek.
476568
(220) 2017 09 18
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
SPOŁEM, Ostrów Wielkopolski
(540) KRUSZAKI
(510), (511) 30 produkty zbożowe, ciastka, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, lody spożywcze.
(210)
(731)

(210) 476574
(220) 2017 09 18
(731) GIERSZEWSKI GRZEGORZ, Tleń
(540) NOVANAIL SALON EQUIPMENT

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 3 kosmetyki, środki i preparaty do pielęgnacji
paznokci, lakiery, tipsy, waciki, pędzelki, polerki, 8 urządzenia
i przyrządy stosowane w kosmetyce do pielęgnacji paznokci:
ręczne zestawy do manicure i pedicure, nożyczki, cążki, polerki do paznokci, elektryczne zestawy do manicure i pedicure, frezarki do paznokci, 11 lampy UV, lampy LED, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej,
wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią oraz zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepie i hurtowni oraz
za pośrednictwem Internetu, towarów z zakresu: urządzenia
i przyrządy stosowane w kosmetyce do pielęgnacji paznokci: ręczne zestawy do manicure i pedicure, nożyczki, cążki,
polerki do paznokci, elektryczne zestawy do manicure i pedicure, frezarki do paznokci, kosmetyki, środki i preparaty
do pielęgnacji paznokci, lakiery, tipsy, waciki, pędzelki, polerki, lampy UV, lampy LED.
(210)
(731)

476582
(220) 2017 09 18
CHUDY PAWEŁ, Krobia
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(540) AGRO INSTAL

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny
do użytku w hodowli zwierząt, mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie, zrobotyzowane mechanizmy do użytku w hodowli zwierząt, maszyny do oporządzania zwierząt,
do ścinania sierści u zwierząt, mechaniczne podajniki paszy
dla zwierząt, zmechanizowane podajniki do karmienia zwierząt, elektroniczne pojemniki do karmienia zwierząt, zmechanizowane urządzenia do pojenia żywego inwentarza,
automatyczne urządzenia do karmienia żywego inwentarza,
maszyny do cięcia paszy, mieszarki do paszy, prasy do paszy,
rozdrabniarki do pasz, instalacje udojowe, dojarki do automatycznego dojenia, dojarki mechaniczne, roboty udojowe,
dojarnie, urządzenia hal udojowych, schładzalniki do mleka,
urządzenia do zarządzania stadem, urządzenia do monitoringu zdrowia i rozrodu dla krów, owiec, kóz, maszyny do zagospodarowania odchodów zwierzęcych, 35 usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej: maszyn do użytku w rolnictwie,
maszyn do użytku w hodowli zwierząt, hal udojowych, wyposażenia obiektów inwentarskich, maszyn do zagospodarowania odchodów zwierzęcych, urządzeń do monitoringu
zdrowia i rozrodu dla krów, owiec, kóz, urządzeń do zarządzania stadem, 37 instalacja, naprawa i konserwacja wyposażenia obiektów inwentarskich, naprawa i konserwacja
maszyn rolniczych, naprawa i konserwacja maszyn do użytku w hodowli zwierząt, instalacja i konserwacja systemów
udojowych, systemów zarządzania stadem, monitoringu
zdrowia i rozrodu dla krów, owiec, kóz.
(210) 476588
(220) 2017 09 18
(731) MAGNUSZEWSKI PRZEMYSŁAW, Essen, DE
(540) M

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące
rekrutacji personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, agencje zatrudnienia tymczasowego,
rekrutacja personelu tymczasowego, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, leasing pracowniczy, 41 szkolenia
personelu, szkolenia biznesowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń.
476595
(220) 2017 09 18
ZABIŁOWICZ KATARZYNA PRODUCENT BRAM
I OGRODZEŃ SCHOLZ, KURSY I SZKOLENIA BHP,
EXPRES - PUR, Zabrze
(540) Producent bram ScholZ
(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),
(210)
(731)
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drzwi metalowe, 19 drzwi niemetalowe, drzwiowe (płyty)
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe.
(210) 476608
(220) 2017 09 18
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA ZASMAKUJ! BABECZKI
BROWNIE MOCNO CZEKOLADOWE CIESZĘ SIĘ
Z TOBĄ NAKLEJKI GRATIS W ŚRODKU

(531)

08.01.10, 08.01.16, 08.01.22, 26.01.02, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.18, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasta mrożone, koncentraty ciast
w proszku, koncentraty deserów: kremy, pianki, kremy
do ciast, desery w proszku, polewy do ciast.
(210) 476621
(220) 2017 09 18
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Delecta PROSTO Z SERCA BABECZKI DYNIOWE
z Serca NATURY 30% CUKRÓW MNIEJ Z MĄKĄ
JAGLANĄ Z POLSKĄ DYNIĄ

Nr ZT47/2017

476675
(220) 2017 09 19
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) MIGRENOXIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210)
(731)

(210) 476678
(220) 2017 09 19
(731) Riaforge Ltd., Thame, GB
(540) B BUSHIDO

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.21
(510), (511) 35 prowadzenie i zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące elektronicznych transakcji handlowych,
administrowanie sprzedażą, elektroniczne przetwarzanie zamówień, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, prowadzenie aukcji za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, 36 internetowa giełda wymiany
kryptowalut, handel walutami i wymiana walut, handel walutami online w czasie rzeczywistym, udostępnianie informacji związanych z transakcjami walutowymi, prowadzenie
transakcji wymiany walut na rzecz osób trzecich, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu.
476679
(220) 2017 09 19
OPTOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) aveo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 płyny do soczewek kontaktowych, krople do oczu,9 soczewki kontaktowe, akcesoria optyczne,
okulary korekcyjne i słoneczne, 39 dostarczanie towarów
konsumpcyjnych.
476691
(220) 2017 09 20
FIRE FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) ALFA GRILL
(210)
(731)

(531)

08.01.10, 08.01.16, 05.09.14, 05.07.01, 25.01.15, 26.01.02,
26.01.18, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasta, ciasta mrożone, koncentraty ciast
w proszku, koncentraty deserów: kremy, pianki, kremy
do ciast, desery w proszku, polewy do ciast.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 11 grille elektryczne, grille gazowe, urządzenia
do grillowania, urządzenia do rozpalania grilla, 21 grille kempingowe, kuchenne przybory używane przy grillach domowych, widelce do grilla, szczypce do grilla, rękawice do grilla,
skrobaki do grilla.

Nr ZT47/2017
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(210) 476741
(220) 2017 09 21
(731) MILEWSKI SŁAWOMIR FIRMA MILEWSKI, Nieporęt
(540) AirIDEA

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 układy automatycznego sterowania i regulacji
procesów chłodzenia oraz uzdatniania powietrza, 11 urządzenia do chłodzenia i podtrzymywania ustalonej temperatury, instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne, systemy odzysku ciepła, agregaty chłodnicze, chłodnie wentylatorowe,
grzejniki, grzejniki elektryczne, kaloryfery, parowniki, podgrzewacze powietrza, pompy cieplne, wyciągi wentylacyjne,
wentylatory do klimatyzacji, wężownice jako części instalacji
grzewczych i chłodniczych, 35 prowadzenie hurtowni, sklepu i/lub salonu z materiałami budowlanymi, urządzeniami
klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi, grzewczymi, sprzedaż
materiałów budowlano-instalacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, za pośrednictwem
sieci internetowej, agencje handlowe, reklama, promocja,
zarządzanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych w tym ulotek, prospektów i druków, prowadzenie i organizacja targów, giełd oraz wystaw
handlowych i reklamowych w tym w zakresie asortymentu
instalacyjno-grzewczego, w szczególności urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, 37 usługi budowlane, usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej,
usługi budowlane instalacyjne, instalowanie, serwisowanie
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, usługi nadzoru budowlanego.
476742
(220) 2017 09 21
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Bank Pekao Partner

(210)
(731)

(531)

03.04.01, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26, 26.11.07, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne,
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe,
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych,
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
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i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji,
35 usługi audytorskie, usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne,
usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama, usługi
reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowej
i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy kosztów, usługi
pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji
o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług,
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych,
administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi
przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych
w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych,
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo,
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi,
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe,
leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na raty (leasing), bankowość hipoteczna,
udzielanie kredytów hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie faktoringu, faktoring
eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmo-
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wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie.
476749
(220) 2017 09 21
FENGDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) FDPP

(210)
(731)

Nr ZT47/2017

476758
(220) 2017 09 21
ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) FABRYKA SIŁY
(510), (511) 44 usługi fizjoterapii, usługi masażu.
(210)
(731)

476764
(220) 2017 09 21
L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) EVOLET MED

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.13.01, 24.13.25
(510), (511) 5 preparaty chemiczno - farmaceutyczne, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, żele do celów farmaceutycznych, suplementy diety, plastry.
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.05
(510), (511) 25 odzież.
(210) 476752
(220) 2017 09 21
(731) ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(540) Alior Bank. Wyższa Kultura. Bank Nowości.
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych,
transakcji finansowych, karty bankowe, karty kredytowe,
karty płatnicze, karty bankomatowe, karty debetowe, karty
wstępnie opłacone, karty obciążeniowe, 36 usługi bankowe,
usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet,
bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, prowadzenie rachunków bankowych, operacje bankowe, walutowe, usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych,
kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, informacja bankowa, usługi finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, usługi pośrednictwa finansowego, informacje finansowe, operacje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi kredytowe, usługi
doradcze w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów
i pożyczek hipotecznych, tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie
programów oszczędzania, zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi maklerskie, usługi maklerstwa
giełdowego, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi depozytowe, leasing, faktoring, obrót papierami wartościowymi,
pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, wynajem nieruchomości, wycena i obrót
nieruchomościami, sponsorowanie finansowe, sponsoring
imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.

(210) 476767
(220) 2017 09 21
(731) SUPON SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) BENTTONI
(510), (511) 25 odzież męska, spodnie, kurtki, płaszcze, garnitury, marynarki, swetry, bielizna męska, skarpety, krawaty,
szaliki, apaszki, paski do spodni, obuwie męskie, nakrycia głowy, koszulki polo, T-shirty, rękawiczki, odzież sportowa, dresy,
bluzy, spodnie dresowe, odzież damska.
(210) 476773
(220) 2017 09 21
(731) DUTKIEWICZ DARIUSZ CZESŁAW, Warszawa
(540) PIBP

(531) 01.15.05, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, książki, podręczniki,
albumy, poradniki, czasopisma, gazety, miesięczniki, kalendarze, katalogi, informatory, biuletyny, materiały instruktażowe, druki, opinie, raporty, sprawozdania, artykuły biurowe,
afisze, plakaty, mapy, plany, prospekty, etykiety papierowe,
nalepki, naklejki, opakowania, papier do pakowania, pudełka
papierowe lub kartonowe, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, papeterie, pieczęcie, kartki okolicznościowe, karty reklamowe, 35 pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania przedsiębiorstwem,
doradztwo w zakresie kształtowania wizerunku firmy, jej produktów i usług, analizy rynku, badania opinii publicznej, opracowywanie ekspertyz i opinii w działalności gospodarczej,
usługi informacyjne dla konsumentów, informacja o działalności gospodarczej, reklama, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizowanie i realizacja planów i koncepcji
medialnych i reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), promocja sprzedaży, zarządzanie
komputerowymi bazami danych, usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej artykułów pogrzebowych, w szczególności trumien, sarkofagów, urn, krzyży, klepsydr, nagrobków,
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zniczy, kwiatów, roślin, wieńców z kwiatów, 41 nauczanie,
kształcenie, organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji,
sympozjów, organizacja i prowadzenie seminariów i zjazdów, organizacja oprawy medialnej targów i wystaw, usługi
wydawnicze i reporterskie, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikowanie artykułów, książek, periodyków,
czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikowanie zaświadczeń certyfikacyjnych, wydawanie biuletynów,
czasopism, gazet, miesięczników, wydawnictw związanych
z promocją targów i wystaw gospodarczych, publikacje
elektroniczne on-line, wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, porady zawodowe, usługi w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, usługi rekreacyjne.
(210) 476776
(220) 2017 09 22
(731) WODECKA-STUBBS KATARZYNA, Kraków
(540) ZBIGNIEW WODECKI
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach (media content), utrwalone na nośnikach informacje
i dane (recorded content), filmy kinematograficzne, filmy wideo, filmy cyfrowe, nagrania fonograficzne, nagrania wideo,
nagrania audio-wideo, publikacje on-line, cyfrowe nośniki
danych, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, analogowe nośniki danych, urządzenia do odbierania,
przekazywania, wzmacniania, rejestrowania, kopiowania
i odtwarzania tekstu, dźwięku i obrazu, programy komputerowe, gry komputerowe, 15 instrumenty muzyczne, skrzypce, pianina, fortepiany, trąbki, elektroniczne instrumenty
muzyczne, komputerowe instrumenty muzyczne, części
instrumentów muzycznych, futerały na instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, 16 publikacje techniką druku,
albumy, broszury, czasopisma, książki, podręczniki, poradniki, śpiewniki, nuty, fotografie, reprodukcje, reprinty, grafiki,
rysunki, kalendarze, foldery, afisze, plakaty, karty pocztowe,
druki okolicznościowe, programy imprez, wystaw, koncertów i konferencji w postaci drukowanej, papeteria, koperty,
notatniki, obwoluty, okładki, przybory piśmienne, hologramy, emblematy, znaki graficzne drukowane, odwzorowania
graficzne, 35 publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi reklamowe, usługi
promocyjne, kreowanie wizerunku osób, wydarzeń i miejsc,
usługi w zakresie zarządzania działalnością kulturalną, usługi w zakresie zarządzania działalnością artystyczną, usługi
w zakresie zarządzania edukacją muzyczną, 41 publikowanie
nagrań muzycznych, publikowanie nagrań filmowych i wideo, publikowanie nut, publikowanie książek, publikowanie
czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostępem on-line, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi artystów wykonawców,
usługi zespołów muzycznych, koncerty muzyczne, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, telewizji, sieci kablowej, Internetu, występy muzyczne, organizowanie i obsługa
przedsięwzięć związanych z kulturą, organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych z edukacją, wydarzenia muzyczne, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie
i obsługa imprez artystycznych, organizowanie i obsługa festiwali, organizowanie i obsługa przeglądów filmowych, organizowanie i obsługa konkursów, organizowanie i obsługa
spektakli i widowisk, organizowanie i obsługa imprez tanecznych, informacja o imprezach artystycznych, usługi impresariatu, organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów,
konferencji, organizowanie spotkań, zjazdów i obchodów,
organizowanie wystaw w dziedzinie kultury, działalność edukacyjna w zakresie muzyki, warsztaty kompozycji, warsztaty
wokalistyki, realizacja nagrań muzycznych, realizacja nagrań
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audiowizualnych, usługi studia nagrań, usługi studia filmowego, produkcja telewizyjna, produkcja radiowa, produkcja
filmowa, multimedialna produkcja internetowa, telewizyjne
usługi rozrywkowe, radiowe usługi rozrywkowe, udostępnianie nagrań dźwiękowych, udostępnianie programów multimedialnych za pośrednictwem telewizji, sieci kablowych,
za pośrednictwem Internetu i dowolną techniką bezprzewodową, usługi klubów rozrywkowych, usługi dyskotekowe.
476777
(220) 2017 09 22
PYRKA PERKOWSKI SEBASTIAN, Warszawa;
NIWIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa
(540) ASHWA
(510), (511) 5 herbata ziołowa, suplement diety do celów
leczniczych, odżywki dla sportowców do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, 30 herbata, napoje na bazie herbaty,
32 napoje bezalkoholowe, napoje owocowe (bezalkoholowe), syropy do napojów, napoje gazowane.
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

476778
(220) 2017 09 22
CEZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CEZAR

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, programy komputerowe nagrane, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego.
(210) 476780
(220) 2017 09 22
(731) WYPIJEWSKI PIOTR JACEK, Warszawa
(540) statim INTEGRATOR IT AV DS

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09
(510), (511) 9 ekrany wideo, 37 instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, 42 doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego.
(210) 476781
(220) 2017 09 22
(731) WODECKA-STUBBS KATARZYNA, Kraków
(540)

(531) 27.05.13
(510), (511) 9 muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach (media content), utrwalone na nośnikach informacje
i dane (recorded content), filmy kinematograficzne, filmy wideo, filmy cyfrowe, nagrania fonograficzne, nagrania wideo,
nagrania audio-wideo, publikacje on-line, cyfrowe nośniki
danych, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, analogowe nośniki danych, urządzenia do odbierania,
przekazywania, wzmacniania, rejestrowania, kopiowania
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i odtwarzania tekstu, dźwięku i obrazu, programy komputerowe, gry komputerowe, 15 instrumenty muzyczne, skrzypce, pianina, fortepiany, trąbki, elektroniczne instrumenty
muzyczne, komputerowe instrumenty muzyczne, części
instrumentów muzycznych, futerały na instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, 16 publikacje techniką druku,
albumy, broszury, czasopisma, książki, podręczniki, poradniki, śpiewniki, nuty, fotografie, reprodukcje, reprinty, grafiki,
rysunki, kalendarze, foldery, afisze, plakaty, karty pocztowe,
druki okolicznościowe, programy imprez, wystaw, koncertów i konferencji w postaci drukowanej, papeteria, koperty,
notatniki, obwoluty, okładki, przybory piśmienne, hologramy, emblematy, znaki graficzne drukowane, odwzorowania
graficzne, 35 publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi reklamowe, usługi
promocyjne, kreowanie wizerunku osób, wydarzeń i miejsc,
usługi w zakresie zarządzania działalnością kulturalną, usługi w zakresie zarządzania działalnością artystyczną, usługi
w zakresie zarządzania edukacją muzyczną, 41 publikowanie
nagrań muzycznych, publikowanie nagrań filmowych i wideo, publikowanie nut, publikowanie książek, publikowanie
czasopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie elektroniczne z dostępem on-line, komponowanie muzyki dla osób trzecich, usługi artystów wykonawców,
usługi zespołów muzycznych, koncerty muzyczne, koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, telewizji, sieci kablowej, Internetu, występy muzyczne, organizowanie i obsługa
przedsięwzięć związanych z kulturą, organizowanie i obsługa przedsięwzięć związanych z edukacją, wydarzenia muzyczne, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie
i obsługa imprez artystycznych, organizowanie i obsługa festiwali, organizowanie i obsługa przeglądów filmowych, organizowanie i obsługa konkursów, organizowanie i obsługa
spektakli i widowisk, organizowanie i obsługa imprez tanecznych, informacja o imprezach artystycznych, usługi impresariatu, organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów,
konferencji, organizowanie spotkań, zjazdów i obchodów,
organizowanie wystaw w dziedzinie kultury, działalność edukacyjna w zakresie muzyki, warsztaty kompozycji, warsztaty
wokalistyki, realizacja nagrań muzycznych, realizacja nagrań
audiowizualnych, usługi studia nagrań, usługi studia filmowego, produkcja telewizyjna, produkcja radiowa, produkcja
filmowa, multimedialna produkcja internetowa, telewizyjne
usługi rozrywkowe, radiowe usługi rozrywkowe, udostępnianie nagrań dźwiękowych, udostępnianie programów multimedialnych za pośrednictwem telewizji, sieci kablowych,
za pośrednictwem Internetu i dowolną techniką bezprzewodową, usługi klubów rozrywkowych, usługi dyskotekowe.
476787
(220) 2017 09 22
KACZMAREK BOGUSŁAWA PROGRAM ROZWOJU
KOMUNIKACJI-MAKATON, Zielona Góra
(540) KONI Komunikacja Osób Niepełnosprawnych
(210)
(731)

(531)
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27.05.01, 29.01.14, 02.07.23, 02.07.25, 24.15.03, 02.09.08,
18.01.20, 16.01.08
(510), (511) 9 dyski CD-ROM i DVD, nośniki dźwięku i obrazu,
oprogramowanie komputerowe [software], nagrania i publikacje elektroniczne, 16 materiały drukowane, odbitki fotograficzne, artykułu biurowe, gazety, periodyki, książki i materiały
szkoleniowo-dydaktyczne (inne niż urządzenia), 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi komunikacji multimedialnej, usługi komunikacji interaktywnej, usługi w zakresie transmisji
i dystrybucji danych i informacji drogą elektroniczną, kablową, pocztą elektroniczną i za pośrednictwem komputerów,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
ww. usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi szkoleniowo-dydaktyczne, usługi w zakresie tłumaczeń
języka migowego, znaków manualnych i gestów, usługi
w zakresie tłumaczeń, wypożyczanie materiałów i urządzeń
na potrzeby szkoleń, doradztwo edukacyjne i szkoleniowe,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów i seminariów z zakresu psychologii, pedagogiki i językoznawstwa, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, organizowanie obozów dla dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych, organizowanie i prowadzenie poradni
specjalistycznych, organizowanie wystaw i konkurów z dziedziny edukacji, publikacja książek, periodyków, informatorów i materiałów szkoleniowych o tematyce logopedycznej,
psychologicznej, pedagogicznej i językowej, komunikacji
werbalnej i niewerbalnej, oraz komunikacji wspomagającej
i alternatywnej, publikacja zdjęć i nagrań, publikacja on-line
książek, periodyków, tekstów innych niż reklamowe, publikacje on-line książek i tekstów o tematyce logopedycznej,
psychologicznej, pedagogicznej i językowej, usługi wydawnicze, prowadzenie blogów internetowych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja filmów i audycji innych niż reklamowe, udostępnianie on-line nagrań
i publikacji elektronicznych, zapewnianie instruktażu dla
osób niepełnosprawnych, nauczanie wyrównawcze w zakresie porozumiewania się, mowy i języka, udostępnianie
obiektów i sprzętu w celach szkoleniowych i terapeutycznych, nauczania dzieci, młodzieży i osób niepełnoprawnych,
usługi nauczania i szkolenia w zakresie metod logopedycznych i pedagogicznych, kształcenie praktyczne logopedów,
pedagogów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek i lekarzy,
medycyny, organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych,
usługi organizowania i prowadzenia przedszkoli, szkół i placówek dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych,
42 usługi w zakresie nauki, technologii i badań związane
z językami, komunikacją werbalną i niewerbalną oraz komunikacją wspomagającą i alternatywną, projektowanie i rozwój języków i metod komunikacji werbalnej i niewerbalnej
oraz komunikacji wspomagającej i alternatywnej, tworzenie
i aktualizowanie stron internetowych oraz doradztwo w tym
zakresie, tworzenie edukacyjnych portali internetowych i administrowanie nimi,44 usługi prowadzenia poradni logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i rehabilitacyjnych, porady medyczne, psychologiczne i terapeutyczne,
usługi terapeutyczne w zakresie rehabilitacji i resocjalizacji
społecznej, usługi poradnictwa logopedycznego, psychologicznego, pedagogicznego i rehabilitacyjnego, rehabilitacja
i rewalidacja osób niepełnosprawnych, resocjalizacja osób
nieprzystosowanych, poradnictwo medyczne dla osób mających trudności z porozumiewaniem się, analiza zachowania do celów medycznych, badania logopedyczne, psychologiczne, badanie osobowości jako usługi w zakresie zdrowia
psychicznego, doradztwo dotyczące psychologicznego
łagodzenia dolegliwości medycznych, konsultacje psychia-
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tryczne, konsultacje logopedyczne, doradztwo psychologiczne dla personelu, przeprowadzanie testów, ocen i badań
psychologicznych, logopedycznych.
(210) 476792
(220) 2017 09 22
(731) JANUSZKIEWICZ IRENA, Łagiewniki
(540) ZAMEH

(531) 15.07.01, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje spawane malowane za wyjątkiem
kotwic, 37 malowanie, 40 przeciąganie, nacinanie kół zębatych, obróbka ślusarsko plastyczna, wiercenie, gwintowanie,
tłoczenie, kucie, zwijanie blach i gięcie profili, spawanie gazowe, elektryczne, spawanie metodą MIG i TIG, wypalanie
plazmowe, zgrzewanie, śrutowanie, obróbka cieplno-galwaniczna, hartowanie piecowe, indukcyjne, czernienie, cynkowanie galwaniczne lub ogniowe, obróbka CNC, obróbka
wielkogabarytowa.
476794
(220) 2017 09 22
BIKE CAFÉ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Bike Cafe est. 2012
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z kołami zmianowymi [części rowerów], przeguby widelców
przednich [części rowerów], przyczepy rowerowe [riksze],
przyczepo-namioty, ramy, do bagażników, do rowerów,
przerzutki do rowerów, ramy do rowerów, riksze rowerowe,
rowery, rowery dostawcze, rowery wyposażone w silnik, rowery elektryczne, rowery na pedały, rowery składane, rowery
trójkołowe dostawcze, sakwy [kosze] boczne przystosowane
do rowerów, sakwy rowerowe, składane dachy do pojazdów,
stabilizatory do rowerów, stabilizatory [koła] do stosowania
w rowerach, sygnalizatory kierunkowe do rowerów, sygnały kierunkowe do rowerów, szprychy do kół rowerowych,
szprychy do rowerów, układy zawieszenia do rowerów, złącza do przyczep do pojazdów, złącza do przyczep, zestawy
przerzutek, zespoły przekładni zębatych do pojazdów lądowych, zespoły osi pojazdów, zębatki do przerzutek [części rowerów], zębate przekładnie do pojazdów lądowych, zderzaki
wózków, zawieszenia do pojazdów.
476798
(220) 2017 09 22
Soocas (Shenzhen) Technology Co., Ltd.,
Shenzhen, CN
(540) SOOCAS
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 12 akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, alarmowe systemy bezpieczeństwa do pojazdów, antypoślizgowe łańcuchy do kół pojazdów, antypoślizgowe urządzenia
do opon pojazdów, bagażniki do przewożenia ładunku
do pojazdów, bagażniki do rowerów, bagażniki do użytku
na pojazdach, bagażniki do zakładania na pojazdy, bagażniki rowerowe, bagażniki do rowerów, bagażniki dla rowerów,
bagażowe wózki, błotniki do dwukołowych pojazdów silnikowych lub rowerów, błotniki do rowerów, części konstrukcyjne rowerów, części i akcesoria do pojazdów lądowych,
części karoserii do pojazdów, części karoserii wozów, częściowo dopasowane pokrowce do pojazdów, dachy wozów, dopasowane pokrowce na rowery, dźwignie hamulców do rowerów, dzwonki do rowerów, elektryczne rowery składane,
hamulce [części rowerów], hamulce do rowerów, kierownice
[części do rowerów], kierunkowskazy do rowerów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, koła [części
rowerów], koła tarczowe [części rowerów], koła zębate [części
rowerowe], koła do rowerów, klaksony rowerowe, końcówki
rączek kierownicy [części rowerów], okrycia siodełek do rowerów, oparcia pasażerów do rowerów, opony bezdętkowe
do rowerów, pojazdy i środki transportu, przekładnie zębate

531) 27.05.01
(510), (511) 8 elektryczne maszynki do strzyżenia brody,
maszynki do strzyżenia brody, etui na maszynki do golenia,
żyletki, zestawy do golenia, maszynki do golenia, elektryczne i nieelektryczne, brzytwy, maszynki do strzyżenia włosów
do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, ostrza
[narzędzia ręczne], obcinacze do paznokci [elektryczne lub
nieelektryczne], pęsety do depilacji, pilniki do paznokci, cążki
do skórek, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne,
żelazka do karbowania [gofrowania], maszynki do przycinania włosów w nosie, 11 urządzenia do oczyszczania gazu,
sterylizatory powietrza, suszarki do włosów, urządzenia
i maszyny do uzdatniania wody, zapalniczki i zapalarki, kaloryfery elektryczne, ogrzewacze kieszonkowe, osuszacze
do zastosowania w gospodarstwie domowym, urządzenia
do dezodoryzacji powietrza, osuszacze powietrza, instalacje
klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, elektryczne suszarki do włosów, 21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, wodne aparaty do czyszczenia
zębów i dziąseł, pojemniki na szczoteczki do zębów, nici
dentystyczne, gąbki toaletowe, puszki do pudru, szczoteczki
do brwi, pędzle kosmetyczne, kosmetyczki na przybory toaletowe, szczoteczki do paznokci, grzebienie, szczotki do włosów, szczotki do sprzątania do użytku domowego, szczotki
elektryczne, z wyjątkiem części maszyn, szczotki elektryczne
do oczyszczania twarzy, podgrzewane elektrycznie szczotki
do włosów, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], naczynia na napoje, kubki, końcówki do szczoteczek elektrycznych.
(210) 476800
(220) 2017 09 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) Polpharma. Od cząsteczki do apteczki.
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi.
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(210) 476801
(220) 2017 09 22
(731) GMINA SKOCZÓW, Skoczów
(540) Skocz do Skoczowa
(510), (511) 9 dyski kompaktowe [CD-ROM-y] i optyczne,
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, identyfikacyjne karty magnetyczne, karty inteligentne [karty z układem scalonym], magnesy dekoracyjne, magnetyczne nośniki danych,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pokrowce
na laptopy, smartfony, pokrowce do tabletów i komputerów
kieszonkowych [PDA], publikacje elektroniczne, do pobrania, torby do noszenia komputerów, 16 artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], bilety, biuletyny informacyjne, bony
wartościowe, czasopisma [periodyki], etykiety z papieru
lub kartonu, formularze [blankiety, druki], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, karty pocztowe, katalogi, książki, materiały do pisania i drukowania, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], ołówki, papier, papierowe podkładki pod szklanki, pastele [kredki], periodyki
[czasopisma], pióra i długopisy [artykuły biurowe], podstawki
do długopisów i ołówków, przyciski do papieru, przyrządy
do pisania, publikacje drukowane, rysunki, serwetki stołowe
papierowe, skoroszyty na dokumenty, tacki biurkowe, transparenty z papieru, ulotki, zeszyty do pisania lub rysowania,
znaczki pocztowe, 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, informacja
o działalności gospodarczej, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna oraz on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi marketingowe, usługi public relations, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 doradztwo
zawodowe, informacja o edukacji, imprezach rozrywkowych
oraz rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów,
konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe,
produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, sport (wypożyczanie
sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], sprawdziany edukacyjne,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi biblioteczne,
usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi muzeów
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[wystawy], usługi rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświaty [nauczanie],
wystawianie spektakli na żywo, wyższe uczelnie [edukacja].
(210) 476804
(220) 2017 09 22
(731) GMINA SKOCZÓW, Skoczów
(540) Skoczdoskoczowa
(510), (511) 9 dyski kompaktowe [CD-ROM-y] i optyczne,
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, identyfikacyjne karty magnetyczne, karty inteligentne [karty z układem scalonym], magnesy dekoracyjne, magnetyczne nośniki danych,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pokrowce
na laptopy, smartfony, pokrowce do tabletów i komputerów
kieszonkowych [PDA], publikacje elektroniczne, do pobrania,
torby do noszenia komputerów, 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama,
reklama korespondencyjna, zewnętrzna oraz online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe i telewizyjne, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi public relations, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
476825
(220) 2017 09 25
MEGA-PACK JERZY IWANIUK, MAŁGORZATA IWANIUK
SPÓŁKA JAWNA, Marki
(540) MP MEGA-PACK Sp.J.
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, pudełka z papieru lub kartonu, taśmy przylepne
do celów papierniczych lub do użytku domowego, torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, materiały opakowaniowe z papieru lub kartonu.
476829
(220) 2017 09 25
NORDSTAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NORDSTAFF
(210)
(731)
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(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia tymczasowego, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, biura pośrednictwa pracy, 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, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, doradztwo
w zakresie planowania kariery, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur prawnych, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zatrudnienia, doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej,
dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, dostarczanie informacji o zatrudnieniu,
dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników,
dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, gromadzenie informacji na temat personelu, informacje
dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsultacje dotyczące zatrudnienia
w dziedzinie usług finansowych, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
zarządzania personelem, konsultacje w zakresie rekrutacji
personelu, konsultacje w zakresie zatrudnienia, leasing pracowniczy, modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, ocena potrzeb personelu, oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, ogłoszenia odnoszące
się do rekrutacji personelu, opracowywanie cv dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie targów pracy, personel (dobór -)
za pomocą metod psychotechnicznych, planowanie wykorzystania personelu, pomoc w zakresie rekrutacji personelu
i obsadzania stanowisk, pomoc w zarządzaniu personelem,
profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, przenoszenie personelu, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla
pracowników, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, przeprowadzanie testów
osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu,
przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, przydzielanie stanowisk dla pracowników
tymczasowych, przydzielanie stanowisk pracy, przygotowywanie cv na rzecz innych, reklama rekrutacji personelu, rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm maklerskich], rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, rekrutacja personelu, rekrutacja personelu do pomocy w biurze, rekrutacja personelu informatycznego, rekrutacja personelu linii lotniczych, rekrutacja personelu na czas nieokreślo-
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ny, rekrutacja personelu tymczasowego, rekrutacja personelu wykonawczego, rekrutacja personelu wyższego szczebla
kierowniczego, rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych, rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe, rekrutacja tymczasowego personelu technicznego,
rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji absolwentów, selekcja personelu, spełnianie funkcji działu kadr dla
osób trzecich, testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, tymczasowe wyznaczenie pracowników, tymczasowy przydział personelu, usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, usługi agencji modelek i modeli,
usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych,
usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą,
usługi agencji pośrednictwa pracy, usługi agencji pośrednictwa pracy dotyczące au pair, usługi agencji pośrednictwa
pracy i rekrutacji pracowników, usługi agencji pośrednictwa
pracy w odniesieniu do branży elektronicznej, usługi agencji
pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi
domów pokazowych, usługi agencji pośrednictwa pracy
w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, usługi
agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego,
usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego,
usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, usługi biur
pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego,
usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska biurowe, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie
personelu na stanowiska opiekunów nad osobami starszymi,
usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska pracowników budowlanych, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska pracowników
fizycznych, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska pracowników sprzątających, usługi biur
pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi
biura pośrednictwa pracy, usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
znajdowania zatrudnienia dla personelu, usługi doradcze
pośrednictwa pracy, usługi doradcze w zakresie zarządzania
personelem, usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, usługi
doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi
konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu
zajmującego się przetwarzaniem danych, usługi konsultingowe związane z personelem, usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi planowania kariery, usługi rejestrowania pracowników, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi rekrutacyjne, usługi
rezerwacji zatrudnienia dla artystów scenicznych, usługi
świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie
zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego,
usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów], usługi
w zakresie obsadzania stanowisk kierowniczych, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla asystentów osobistych, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla kamerdynerów, usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy
dla pomocy domowych, usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi
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w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników
[zwolnienia monitorowane], usługi w zakresie przenoszenia
pracowników, usługi w zakresie przeprowadzania rozmów
kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], usługi w zakresie rejestrowania pracowników, usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, usługi w zakresie rekrutacji
personelu, usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi
w zakresie rezerwacji zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi w zakresie tymczasowego przydziału
pracowników, usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania
kadry kierowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania kadry
kierowniczej, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk
pracy i rekrutacji personelu, usługi w zakresie zarządzania
personelem reklamowym, usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem dla techników filmowo-telewizyjnych, usługi
w zakresie zatrudniania sekretarek, usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań, usługi w zakresie znajdowania
zatrudnienia dla stażystów, usługi wyszukiwania i wybierania
kadry kierowniczej, usługi związane z personelem, wsparcie
dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, wybór kadr kierowniczych, wyszukiwanie miejsc
pracy, zapewnianie agentów handlowych na umowę, zapewnianie przedstawicieli handlowych, zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia, zapewnienie
personelu administracyjnego, zapewnienie personelu sprzedającego, zarządzanie personalne (doradztwo w zakresie -),
zarządzanie personelem, zarządzanie personelem w celach
reklamowych, zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, zarządzanie zasobami ludzkimi, znajdowanie posady dla
pracowników tymczasowych, znajdowanie posady dla stałego personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu, znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się
projektowaniem.
476832
(220) 2017 09 25
ECOWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełm
(540) ECOWAY harmony of nature
(210)
(731)

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwo z biomasy, 31 pasze dla zwierząt.
(210) 476834
(220) 2017 09 25
(731) MADAJSKA ANNA CAMPORT, Łódź
(540) WTULKAJ
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, t-shirty
z krótkim rękawem, podkoszulki, bluzy, czapki, czapki z daszkiem, daszki przeciwsłoneczne na głowę, 28 artykuły i sprzęt
sportowy, artykuły gimnastyczne, gry, zabawki, akcesoria
do zabawy, 35 usługi reklamowe i marketingowe, projektowanie materiałów reklamowych i marketingowych, rozpowszechnianie i rozprowadzanie materiałów oraz towarów
marketingowych, organizowanie targów, wystaw, konferencji, spotkań, wyjazdów w celach handlowych, reklamowych,
marketingowych, promocyjnych, organizacja imprez i wydarzeń promocyjnych, reklamowych, marketingowych, administrowanie i zarządzanie hotelami, 39 usługi agencji i biur
turystycznych, usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji
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hoteli i pensjonatów), planowanie i organizowanie podróży, wycieczek, wyjazdów, obozów, kolonii, usługi rezerwacji
podróży, wycieczek, wypraw, wyjazdów, miejsc zwiedzania,
usługi rezerwacji transportu, w tym biletów lotniczych i autokarowych, usługi transportu pasażerskiego, zwiedzanie
turystyczne, prowadzenie wycieczek i wypraw z przewodnikiem, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznej za pomocą komputera, organizacja wyjazdów turystycznych, wakacyjnych,
biznesowych, integracyjnych, promocyjnych, szkoleniowych,
41 usługi związane z organizacją wypoczynku i rekreacją, organizacja wycieczek, wczasów, wyjazdów wakacyjnych, wczasy,
kolonie i obozy, w tym również: sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, szkolne, integracyjne, szkoleniowe, organizacja wyjazdów sportowych, rekreacyjnych, wczasowych, edukacyjnych,
szkolnych, integracyjnych, szkoleniowych, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych, organizowanie spotkań w zakresie
rozrywki, organizacja i prowadzenie konferencji, seminariów,
zjazdów, sympozjów, kongresów, organizacja i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, organizowanie koncertów, widowisk,
wystaw, organizowanie zawodów sportowych, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, rekreacyjnego, usługi szkoleniowe i instruktażowe, 43 usługi hotelarskie i restauracyjne, prowadzenie hoteli, hosteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych, ośrodków
rekreacyjno - wypoczynkowych, kempingów, obiektów noclegowych, usługi zakwaterowania świadczone przez obozy
turystyczne, usługi związane z rezerwacją pokoi w hotelach,
hostelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, ośrodkach
rekreacyjno - sportowych, kwaterach prywatnych, obiektach
noclegowych, usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji
zakwaterowań, organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, prowadzenie barów, kantyn, kawiarni.
476837
(220) 2017 09 25
TETZLAFF MARTIN, Katowice;
KINDERMAN-TETZLAFF MARTYNA, Katowice;
BADURA JAN, Katowice
(540) ZŁOMBOL
(510), (511) 16 afisze, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem
mebli], kalendarze, karty pocztowe, mapy geograficzne, pióra i długopisy [artykuły biurowe], nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], 25 bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, koszulki z krótkim rękawem, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla
rowerzystów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 39 informacja
o transporcie, logistyka transportu, przewożenie, rezerwacja
miejsc na podróż, transport pasażerski, usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek, 41 organizowanie balów, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie zawodów sportowych,
planowanie przyjęć [rozrywka].
(551) wspólne prawo ochronne
(210)
(731)

476842
(220) 2017 09 25
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) nivelosan
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi,
5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, su(210)
(731)
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plementy 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) 476848
(220) 2017 09 25
(731) DUOLIFE SPÓŁKA AKCYJNA, Więckowice
(540) DuoLife
(510), (511) 5 suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy
diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety do kontroli cholesterolu,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety składające
się z witamin, zdrowotne suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się
z magnezu, suplementy odżywcze składające się z wapnia,
suplementy diety składające się z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy żywnościowe,
mineralne suplementy diety, białkowe suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
suplementy z wapniem, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety
zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, mineralne suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy
diety do użytku dietetycznego, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy.
476853
(220) 2017 09 25
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) nivelosept
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi,
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)

(210) 476919
(220) 2017 09 26
(731) SZUCIAK ANDRZEJ MEGA-BUD, Rzeszów
(540) MEGA-BUD
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, tynkowanie, malowanie.
476998
(220) 2017 09 27
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 SPÓŁKA
AKCYJNA, Bydgoszcz
(540) KORMORAN

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 12 bezzałogowe statki powietrzne, pojazdy bezzałogowe, drony, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, pojazdy poruszające się drogą powietrzną, pojazdy
lotnicze, pojazdy napędzane do użytku w powietrzu.
(210) 477020
(220) 2017 09 28
(731) SHANGHAI DIESEL ENGINE CO., LTD., Shanghaj, CN
(540) SDEC POWER

(531) 28.03.99, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 7 silniki spalinowe wewnętrznego spalania, silniki Diesla, silniki benzynowe, generatory elektryczności, silniki
do statków, maszyny i urządzenia rolnicze, maszyny i urządzenia załadowcze, maszyny i urządzenia do robót ziemnych, koparki, walce drogowe, części i akcesoria do silników
Diesla.
477030
(220) 2017 09 28
GOLAT ALEKSANDRA OPEN DESIGN SERVICE,
Kamionki
(540) PLANB

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 6 materiały budowlane z metalu w szczególności arkusze blachy, konstrukcje metalowe, obudowy do kominków, metalowe płytki ścienne, płyty meblowe, przenośne konstrukcje metalowe, metalowe materiały budowlane
w szczególności przewody nieelektryczne i druty z metali
nieszlachetnych, rurki metalowe, dachowe rynny, drzwi metalowe, dzwony i dzwonki, etykiety metalowe, gałki metalowe, gzymsy, haki, klamki, kłódki, kosze, kraty, liny, łańcuchy,
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kołatki do drzwi, okiennice, okucia, pudełka z metali nieszlachetnych, szyldy metalowe, Rury metalowe, Sejfy, drobne
wyroby metalowe, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 11 urządzenia do oświetlania, oprawy
oświetleniowe i urządzenia oświetleniowe, lampy, ceramika
łazienkowa, ozdoby oświetleniowe, 16 dekoracje z papieru,
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Jednorazowe produkty papierowe, papier, karton w arkuszach i wyroby z tych materiałów w szczególności
torby i worki do pakowania i zawijania, bielizna stołowa, chorągiewki, girlandy, kalendarze, karty, materiały do rysowania,
matryce, obrazy i zdjęcia, podkładki na biurka, pudełka, tablice, fotografie, 18 imitacje skórzane i skórzane towary z tych
materiałów zawarte w tej klasie w szczególności, kosze, kosmetyczki, pudełka, etui, etykiety, torebki, torby, portfele, paski, wyprawione skóry zwierzęce, Bagaże podróżne i ręczne,
Parasole, parasole i laski, Baty, uprzęże i wyroby siodlarskie,
Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble na wymiar, lustra, ramy do obrazów, wieszaki meblowe, parawany, płyty
dekoracyjne, karnisze do zasłon, wyroby stolarskie meblowe,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, towary meblowe, elementy meblowe i dekoracyjne z drewna, korka, ratanu, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki
morskiej i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, drobne wyroby niemetalowe w szczególności lustra,
ramki obrazów, szafki, wieszaki meblowe, karnisze do zasłon,
nogi do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, elementy
meblowe metalowe, dekoracje wiszące, 21 urządzenia i pojemniki do użytku domowego i kuchennego, szkło surowe
lub częściowo obrobione (z wyjątkiem szkła budowlanego),
wyroby ze szkła, porcelany i glinu, nie ujęte w innych klasach, osłony na doniczki nie z papieru, doniczki na rośliny,
ozdoby szklane, ozdoby ceramiczne, 24 tekstylia do dekoracji wnętrz, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin,
materiały na tkaniny dekoracyjne jako elementy wystroju
wnętrz, 27 dekoracje ścienne z materiałów nietekstylnych,
ręcznie robione, dekoracje ścienne (nietekstylne), 42 usługi
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne
i doradcze w tym zakresie, projektowanie dekoracji wnętrz
dla sklepów, projektowanie wnętrz budynków, wnętrz biurowych, domowych, hoteli, pomieszczeń użytkowych, dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe.
(210) 477044
(220) 2017 09 29
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Hepalinn Total

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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

Nr ZT47/2017

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 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.
477052
(220) 2017 09 29
WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów
(540) WIMED

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 6 barierki metalowe, balustrady metalowe, poręcze metalowe, metalowe poręcze ochronne, osłony z metalu, pachołki z metalu, łańcuchy metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, konstrukcje metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, prefabrykowane konstrukcje metalowe,
dzielniki przestrzeni [konstrukcje] metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, szkieletowe konstrukcje metalowe, platformy budowlane [konstrukcje] z metalu, modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, podpory metalowe, słupy i słupki metalowe,
metalowe słupy reklamowe, ogłoszeniowe, informacyjne,
słupy metalowe do wieszania afiszy, słupy metalowe do linii
przesyłowych, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy podporowe metalowe, metalowe słupy i słupki ogrodzeniowe, bramy i furtki metalowe, okna metalowe, ościeżnice drzwiowe
metalowe, drzwi metalowe, framugi drzwi metalowe, meta-
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lowe, strukturalne ramy budowlane, ogrodzenia metalowe,
platformy z metalu, schody z metalu, drabiny metalowe, kraty metalowe, metalowe opaski zaciskowe do kabli, opaski
zaciskowe metalowe do łączenia rur, uchwyty z metalu, metalowe tablice na znaki, nieświecące znaki metalowe, znaki
(nieświetlne i niemechaniczne) metalowe, znaki drogowe
nieświecące, niemechaniczne, metalowe, znaki reklamowe
z metalu [niemechaniczne, nieświecące], metalowe tablice
reklamowe [niepodświetlane], tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, metalowe tablice
drogowe [nieświecące, niemechaniczne], metalowe pokrycia drogowe, metalowe progi drogowe do spowalniania ruchu, pachołki drogowe (metalowe, nieświecące i niemechaniczne), metalowe progi drogowe [przenośne] do spowalniania ruchu, drogowskazy metalowe, materiały metalowe
stosowane w drogownictwie, rampy metalowe do sterowania ruchem drogowym, barierki bezpieczeństwa na drogach
metalowe, szkielety konstrukcyjne metalowe, modułowe,
prefabrykowane, metalowe szkielety konstrukcji, cokoły (metalowe) [konstrukcje], metalowe bariery zapobiegające wtargnięciom, bariery metalowe drogowe, mosty [konstrukcje]
z metalu, wsporniki metalowe, metalowe gniazda kotwowe
na słupy, kołnierze kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe
z metalu, łańcuchy kotwowe z metalu, płyty kotwowe z metalu, rury metalowe, nakrętki [drobnica metalowa], ukształtowane części metalowe, śruby metalowe, metalowe nakrętki,
gwoździe metalowe, metalowe wkręty dociskowe, nity metalowe, złącza metalowe do szyn, metalowe złącza rurowe,
kształtowniki metalowe, płyty metalowe, metalowe blachy
zabezpieczające do drzwi, druty metalowe, liny metalowe,
klamki metalowe do okien, klamki do drzwi metalowe, zamki
metalowe, metalowe zasuwy do bram, zawiasy metalowe,
metalowe klucze, szyldy metalowe, osłony z metalu, wiaty
z metalu, 7 mechaniczne systemy parkingowe, 9 pachołki
drogowe, mechaniczne znaki drogowe, świecące znaki drogowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, niemetalowe panele informacji o ruchu drogowym [znaki
świetlne], niemetalowe panele informacji o ruchu drogowym [mechaniczne], znaki świetlne, znaki podświetlone,
znaki nawigacyjne świetlne, znaki podświetlane od tyłu,
świetlne tablice znaków, podświetlone reklamy, elektroniczne wyświetlacze reklam, podświetlone tablice ogłoszeń, mechaniczne podświetlane szyldy, podświetlane znaki reklamowe, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, drogowe
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], podświetlane drogowskazy, reflektory do sygnałów drogowych,
ostrzegawcze światła drogowe, drogowe latarnie ostrzegawcze, sygnały świetlne bezpieczeństwa, światła błyskowe [sygnały świetlne], świetlne znaki sygnalizacyjne [sprzęt bezpieczeństwa], świetlne znaki nawigacyjne do celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, ostrzegawcze belki świetlne
do pojazdów [sygnały świetlne], race do sygnalizacji drogowej, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, systemy rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [mechaniczne], urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektroniczne], urządzenia do sterowania ruchem
drogowym [elektryczne], urządzenia i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [znaki świetlne], elektryczne urządzenia
do kontroli ruchu drogowego, elektroniczne urządzenia
do kontroli ruchu drogowego, urządzenia do kontroli ruchu
drogowego [oświetlenie], urządzenia do kontroli ruchu drogowego [świecące], urządzenia do kontroli ruchu drogowego [mechaniczne], przyrządy do monitorowania ruchu drogowego, urządzenia do wykrywania ruchu drogowego,
19 balustrady niemetalowe, bariery, niemetalowe, przenośne
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bariery drogowe, niemetalowe, poręcze niemetalowe, osłony niemetalowe, osłony do drzew niemetalowe jako konstrukcje, osłony kanałów z materiałów niemetalowych, konstrukcje samonośne niemetalowe, budowlane konstrukcje
niemetalowe, segmentowe konstrukcje niemetalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, postumenty niemetalowe [konstrukcje], podstawy niemetalowe jako konstrukcje,
kratki burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], mosty
[konstrukcje] inne niż z metalu, niemetalowe słupy, słupki
z materiałów niemetalowych, pachołki drogowe (montowane na stałe, niemetalowe, nieświecące i niemechaniczne),
bramy niemetalowe, drzwi niemetalowe, ramy budowlane
niemetalowe, ramy do znaków niemetalowe, przestrzenne
ramy, nie z metalu, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, stojaki niemetalowe na znaki drogowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, przenośne znaki drogowe [nieodblaskowe, niemechaniczne, niemetalowe], wiaty niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, tablice ogłoszeń (parkany niemetalowe),
niemetalowe tablice z informacjami o ruchu drogowym
[nieświecące, niemechaniczne], modułowe tablice sygnalizacyjne z materiałów niemetalowych [nieświecące, niemechaniczne], drogowe nawierzchnie niemetalowe, ochronne bariery drogowe niemetalowe, drogowe bariery ochronne
z drewna, drogowe bariery ochronne z betonu, drogowe
bariery ochronne z tworzyw sztucznych, niemetalowe progi
zwalniające do spowalniania ruchu drogowego, urządzenia
wskazujące kierunek ruchu drogowego [niemetalowe, niemechaniczne, nieświecące], niemetalowe progi zwalniające
[przenośne] do spowalniania ruchu drogowego, nawierzchnie drogowe na bazie smoły epoksydowej, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, parkany ogłoszeniowe [konstrukcje niemetalowe], słupy ogłoszeniowe na plakaty [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, kolumny reklamowe [konstrukcje
nie z metalu], drogowskazy niemetalowe, drogi z niemetalowych materiałów, niemetalowe materiały do naprawy dróg,
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, barierki, niemetalowe, do kontroli pieszych w ruchu drogowym, ogrodzenia niemetalowe, rury niemetalowe, 28 urządzenia
do ćwiczeń fizycznych, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: barierki metalowe, balustrady
metalowe, poręcze metalowe, metalowe poręcze ochronne,
osłony z metalu, pachołki z metalu, łańcuchy metalowe,
szkieletowe rusztowania metalowe, konstrukcje metalowe,
metalowe konstrukcje budowlane, prefabrykowane konstrukcje metalowe, dzielniki przestrzeni [konstrukcje] metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, metalowe, przenośne
konstrukcje budowlane, szkieletowe konstrukcje metalowe,
platformy budowlane [konstrukcje] z metalu, modułowe
przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, podpory metalowe, słupy
i słupki metalowe, metalowe słupy reklamowe, ogłoszeniowe, informacyjne, słupy metalowe do wieszania afiszy, słupy
metalowe do linii przesyłowych, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy podporowe metalowe, metalowe słupy i słupki
ogrodzeniowe, bramy i furtki metalowe, okna metalowe,
ościeżnice drzwiowe metalowe, drzwi metalowe, framugi
drzwi metalowe, metalowe, strukturalne ramy budowlane,
ogrodzenia metalowe, platformy z metalu, schody z metalu,
drabiny metalowe, kraty metalowe, metalowe opaski zaciskowe do kabli, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur,
uchwyty z metalu, metalowe tablice na znaki, nieświecące
znaki metalowe, znaki (nieświetlne i niemechaniczne) metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, znaki reklamowe z metalu [niemechaniczne, nieświecące], metalowe tablice reklamowe [niepodświetlane], tablice
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sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe,
metalowe tablice drogowe [nieświecące, niemechaniczne],
metalowe pokrycia drogowe, metalowe progi drogowe
do spowalniania ruchu, pachołki drogowe (metalowe, nieświecące i niemechaniczne), metalowe progi drogowe
[przenośne] do spowalniania ruchu, drogowskazy metalowe,
materiały metalowe stosowane w drogownictwie, rampy
metalowe do sterowania ruchem drogowym, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, szkielety konstrukcyjne
metalowe, modułowe, prefabrykowane, metalowe szkielety
konstrukcji, cokoły (metalowe) [konstrukcje], metalowe bariery zapobiegające wtargnięciom, bariery metalowe drogowe, mosty [konstrukcje] z metalu, wsporniki metalowe, metalowe gniazda kotwowe na słupy, kołnierze kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, łańcuchy kotwowe z metalu, płyty kotwowe z metalu, rury metalowe, nakrętki [drobnica metalowa], ukształtowane części metalowe, śruby metalowe, metalowe nakrętki, gwoździe metalowe, metalowe
wkręty dociskowe, nity metalowe, złącza metalowe do szyn,
metalowe złącza rurowe, kształtowniki metalowe, płyty metalowe, metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, druty
metalowe, liny metalowe, klamki metalowe do okien, klamki
do drzwi metalowe, zamki metalowe, metalowe zasuwy
do bram, zawiasy metalowe, metalowe klucze, szyldy metalowe, osłony z metalu, wiaty z metalu, mechaniczne systemy
parkingowe, pachołki drogowe, mechaniczne znaki drogowe, świecące znaki drogowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne
lub mechaniczne, niemetalowe panele informacji o ruchu
drogowym [znaki świetlne], niemetalowe panele informacji
o ruchu drogowym [mechaniczne], znaki świetlne, znaki
podświetlone, znaki nawigacyjne świetlne, znaki podświetlane od tyłu, świetlne tablice znaków, podświetlone reklamy,
elektroniczne wyświetlacze reklam, podświetlone tablice
ogłoszeń, mechaniczne podświetlane szyldy, podświetlane
znaki reklamowe, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna,
drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne],
podświetlane drogowskazy, reflektory do sygnałów drogowych, ostrzegawcze światła drogowe, drogowe latarnie
ostrzegawcze, sygnały świetlne bezpieczeństwa, światła błyskowe [sygnały świetlne], świetlne znaki sygnalizacyjne
[sprzęt bezpieczeństwa], świetlne znaki nawigacyjne do celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, ostrzegawcze belki
świetlne do pojazdów [sygnały świetlne], race do sygnalizacji
drogowej, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, systemy rozpoznawania
znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [mechaniczne], urządzenia do sterowania ruchem
drogowym [elektroniczne], urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektryczne], urządzenia i przyrządy
do rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [znaki świetlne], elektryczne urządzenia do kontroli ruchu drogowego, elektroniczne urządzenia do kontroli ruchu drogowego, urządzenia do kontroli ruchu drogowego [oświetlenie], urządzenia do kontroli ruchu
drogowego [świecące], urządzenia do kontroli ruchu drogowego [mechaniczne], przyrządy do monitorowania ruchu
drogowego, urządzenia do wykrywania ruchu drogowego,
balustrady niemetalowe, bariery, niemetalowe, przenośne
bariery drogowe, niemetalowe, poręcze niemetalowe, osłony niemetalowe, osłony do drzew niemetalowe [konstrukcje], osłony kanałów z materiałów niemetalowych, konstrukcje samonośne niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, segmentowe konstrukcje niemetalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, postumenty niemetalowe
[konstrukcje], podstawy niemetalowe [konstrukcje], kratki
burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], mosty [konstrukcje] inne niż z metalu, niemetalowe słupy, słupki z mate-
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riałów niemetalowych, pachołki drogowe (montowane
na stałe, niemetalowe, nieświecące i niemechaniczne), bramy niemetalowe, drzwi niemetalowe, ramy budowlane niemetalowe, ramy do znaków niemetalowe, przestrzenne
ramy, nie z metalu, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, stojaki niemetalowe na znaki drogowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, przenośne znaki drogowe [nieodblaskowe, niemechaniczne, niemetalowe], wiaty niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, tablice ogłoszeń (parkany niemetalowe),
niemetalowe tablice z informacjami o ruchu drogowym
[nieświecące, niemechaniczne], modułowe tablice sygnalizacyjne z materiałów niemetalowych [nieświecące, niemechaniczne], drogowe nawierzchnie niemetalowe, ochronne bariery drogowe niemetalowe, drogowe bariery ochronne
z drewna, drogowe bariery ochronne z betonu, drogowe
bariery ochronne z tworzyw sztucznych, niemetalowe progi
zwalniające do spowalniania ruchu drogowego, urządzenia
wskazujące kierunek ruchu drogowego [niemetalowe, niemechaniczne, nieświecące], niemetalowe progi zwalniające
[przenośne] do spowalniania ruchu drogowego, nawierzchnie drogowe na bazie smoły epoksydowej, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, parkany ogłoszeniowe [konstrukcje niemetalowe], słupy ogłoszeniowe na plakaty [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, kolumny reklamowe [konstrukcje
nie z metalu], drogowskazy niemetalowe, drogi z niemetalowych materiałów, niemetalowe materiały do naprawy dróg,
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, barierki, niemetalowe, do kontroli pieszych w ruchu drogowym, ogrodzenia niemetalowe, rury niemetalowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 37 budowa dróg, autostrad, chodników,
mostów, estakad, kładek, uszczelnianie dróg, budowa fundamentów dróg, budowanie dróg szynowych, układanie nawierzchni drogowych, budowa podkładów pod drogi, rozbieranie dróg, sprzątanie i mycie dróg, konserwacja dróg,
znakowanie poziome i pionowe dróg, budowa systemów
odwadniających, budowa tuneli, usługi budowlane, naprawcze roboty budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne,
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi doradztwa budowlanego, prace budowlane w zakresie konstrukcji
stalowych, budowa terenów sportowych, inżynieria wodno
- lądowa w zakresie terenów wiejskich, inżynieria wodno - lądowa w zakresie terenów rolniczych, przygotowywanie terenu pod budowę, budowa linii kolejowych, nadzór budowlany, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór
budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno - lądowej,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, budowa mostów, wiaduktów, estakad,
kładek, usuwanie śniegu i lodu z dróg i chodników, czyszczenie pojazdów, remont nieruchomości, nadzór nad remontami budynków, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie terenów
miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie
i czyszczenie budynków i terenów przemysłowych, mycie
pojazdów, naprawy mechanicznych systemów parkingowych, serwisowanie mechanicznych urządzeń parkingowych, montaż mechanicznych systemów parkingowych,
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
mechanicznych systemów parkingowych, naprawy urządzeń do ćwiczeń fizycznych, serwisowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych,
konserwacja urządzeń do ćwiczeń fizycznych, 42 miernictwo drogowe, pomiary gruntów i dróg, planowanie budowy
nieruchomości, usługi projektowe związane z nieruchomościami, projektowanie budowlane, inżynieria wodno-lądowa,
usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną,
inżynieria (prace inżynieryjne), badania techniczne, naprawy
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urządzeń do ćwiczeń fizycznych, serwisowanie urządzeń
do ćwiczeń fizycznych, montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych, konserwacja urządzeń do ćwiczeń fizycznych, projektowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, doradztwo techniczne w zakresie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, projektowanie siłowni plenerowych, projektowanie parkour parków,
usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania
terenu.
477053
(220) 2017 09 29
WIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tuchów
(540) wimed
(510), (511) 7 mechaniczne systemy parkingowe, 9 pachołki
drogowe, mechaniczne znaki drogowe, świecące znaki drogowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, niemetalowe panele informacji o ruchu drogowym (znaki
świetlne), niemetalowe panele informacji o ruchu drogowym (mechaniczne), znaki świetlne, znaki podświetlone,
znaki nawigacyjne świetlne, znaki podświetlane od tyłu,
świetlne tablice znaków, podświetlone reklamy, elektroniczne wyświetlacze reklam, podświetlone tablice ogłoszeń, mechaniczne podświetlane szyldy, podświetlane znaki reklamowe, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, drogowe
światła sygnalizacyjne (urządzenia sygnalizacyjne), podświetlane drogowskazy, reflektory do sygnałów drogowych,
ostrzegawcze światła drogowe, drogowe latarnie ostrzegawcze, sygnały świetlne bezpieczeństwa, światła błyskowe (sygnały świetlne), świetlne znaki sygnalizacyjne (sprzęt bezpieczeństwa), świetlne znaki nawigacyjne do celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, ostrzegawcze belki świetlne
do pojazdów (sygnały świetlne), race do sygnalizacji drogowej, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, systemy rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym (mechaniczne), urządzenia do sterowania ruchem drogowym (elektroniczne), urządzenia do sterowania ruchem
drogowym (elektryczne), urządzenia i przyrządy do rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym (znaki świetlne), elektryczne urządzenia
do kontroli ruchu drogowego, elektroniczne urządzenia
do kontroli ruchu drogowego, urządzenia do kontroli ruchu
drogowego (oświetlenie), urządzenia do kontroli ruchu drogowego (świecące), urządzenia do kontroli ruchu drogowego (mechaniczne), przyrządy do monitorowania ruchu drogowego, urządzenia do wykrywania ruchu drogowego,
28 urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: barierki metalowe, balustrady metalowe, poręcze metalowe, metalowe
poręcze ochronne, osłony z metalu, pachołki z metalu, łańcuchy metalowe, szkieletowe rusztowania metalowe, konstrukcje metalowe, metalowe konstrukcje budowlane, prefabrykowane konstrukcje metalowe, dzielniki przestrzeni [konstrukcje] metalowe, przenośne konstrukcje metalowe, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, szkieletowe konstrukcje metalowe, platformy budowlane [konstrukcje] z metalu, modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, podpory metalowe, słupy i słupki metalowe, metalowe słupy reklamowe,
ogłoszeniowe, informacyjne, słupy metalowe do wieszania
afiszy, słupy metalowe do linii przesyłowych, słupy ogłoszeniowe metalowe, słupy podporowe metalowe, metalowe
słupy i słupki ogrodzeniowe, bramy i furtki metalowe, okna
metalowe, ościeżnice drzwiowe metalowe, drzwi metalowe,
framugi drzwi metalowe, metalowe, strukturalne ramy bu(210)
(731)
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dowlane, ogrodzenia metalowe, platformy z metalu, schody
z metalu, drabiny metalowe, kraty metalowe, metalowe opaski zaciskowe do kabli, opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, uchwyty z metalu, metalowe tablice na znaki, nieświecące znaki metalowe, znaki (nieświetlne i niemechaniczne) metalowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne,
metalowe, znaki reklamowe z metalu [niemechaniczne, nieświecące], metalowe tablice reklamowe [niepodświetlane],
tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, metalowe tablice drogowe [nieświecące, niemechaniczne], metalowe pokrycia drogowe, metalowe progi drogowe do spowalniania ruchu, pachołki drogowe (metalowe,
nieświecące i niemechaniczne), metalowe progi drogowe
[przenośne] do spowalniania ruchu, drogowskazy metalowe,
materiały metalowe stosowane w drogownictwie, rampy
metalowe do sterowania ruchem drogowym, barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, szkielety konstrukcyjne
metalowe, modułowe, prefabrykowane, metalowe szkielety
konstrukcji, cokoły (metalowe) [konstrukcje], metalowe bariery zapobiegające wtargnięciom, bariery metalowe drogowe, mosty [konstrukcje] z metalu, wsporniki metalowe, metalowe gniazda kotwowe na słupy, kołnierze kotwowe z metalu, przyrządy kotwowe z metalu, łańcuchy kotwowe z metalu, płyty kotwowe z metalu, rury metalowe, nakrętki [drobnica metalowa], ukształtowane części metalowe, śruby metalowe, metalowe nakrętki, gwoździe metalowe, metalowe
wkręty dociskowe, nity metalowe, złącza metalowe do szyn,
metalowe złącza rurowe, kształtowniki metalowe, płyty metalowe, metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, druty
metalowe, liny metalowe, klamki metalowe do okien, klamki
do drzwi metalowe, zamki metalowe, metalowe zasuwy
do bram, zawiasy metalowe, metalowe klucze, szyldy metalowe, osłony z metalu, wiaty z metalu, mechaniczne systemy
parkingowe, pachołki drogowe, mechaniczne znaki drogowe, świecące znaki drogowe, tablice sygnalizacyjne, świetlne
lub mechaniczne, niemetalowe panele informacji o ruchu
drogowym [znaki świetlne], niemetalowe panele informacji
o ruchu drogowym [mechaniczne], znaki świetlne, znaki
podświetlone, znaki nawigacyjne świetlne, znaki podświetlane od tyłu, świetlne tablice znaków, podświetlone reklamy,
elektroniczne wyświetlacze reklam, podświetlone tablice
ogłoszeń, mechaniczne podświetlane szyldy, podświetlane
znaki reklamowe, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna,
drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjnej,
podświetlane drogowskazy, reflektory do sygnałów drogowych, ostrzegawcze światła drogowe, drogowe latarnie
ostrzegawcze, sygnały świetlne bezpieczeństwa, światła błyskowe [sygnały świetlne], świetlne znaki sygnalizacyjne
[sprzęt bezpieczeństwa], świetlne znaki nawigacyjne do celów bezpieczeństwa lub ostrzegawcze, ostrzegawcze belki
świetlne do pojazdów [sygnały świetlne], race do sygnalizacji
drogowej, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, systemy rozpoznawania
znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [mechaniczne], urządzenia do sterowania ruchem
drogowym [elektroniczne], urządzenia do sterowania ruchem drogowym [elektryczne], urządzenia i przyrządy
do rozpoznawania znaków drogowych, urządzenia do sterowania ruchem drogowym [znaki świetlne], elektryczne urządzenia do kontroli ruchu drogowego, elektroniczne urządzenia do kontroli ruchu drogowego, urządzenia do kontroli ruchu drogowego [oświetlenie], urządzenia do kontroli ruchu
drogowego [świecącej, urządzenia do kontroli ruchu drogowego [mechaniczne], przyrządy do monitorowania ruchu
drogowego, urządzenia do wykrywania ruchu drogowego,
balustrady niemetalowe, bariery, niemetalowe, przenośne
bariery drogowe, niemetalowe, poręcze niemetalowe, osło-
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ny niemetalowe, osłony do drzew niemetalowe [konstrukcje], osłony kanałów z materiałów niemetalowych, konstrukcje samonośne niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, segmentowe konstrukcje niemetalowe, prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, postumenty niemetalowe
[konstrukcje], podstawy niemetalowe [konstrukcje], kratki
burzowe [drenażowe konstrukcje betonowe], mosty [konstrukcje] inne niż z metalu, niemetalowe słupy, słupki z materiałów niemetalowych, pachołki drogowe (montowane
na stałe, niemetalowe, nieświecące i niemechaniczne), bramy niemetalowe, drzwi niemetalowe, ramy budowlane niemetalowe, ramy do znaków niemetalowe, przestrzenne
ramy, nie z metalu, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, stojaki niemetalowe na znaki drogowe, znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, przenośne znaki drogowe [nieodblaskowe, niemechaniczne, niemetalowe], wiaty niemetalowe, znaki nawigacyjne niemetalowe, nieświecące, tablice ogłoszeń (parkany niemetalowe),
niemetalowe tablice z informacjami o ruchu drogowym
[nieświecące, niemechaniczne], modułowe tablice sygnalizacyjne z materiałów niemetalowych [nieświecące, niemechaniczne], drogowe nawierzchnie niemetalowe, ochronne bariery drogowe niemetalowe, drogowe bariery ochronne
z drewna, drogowe bariery ochronne z betonu, drogowe
bariery ochronne z tworzyw sztucznych, niemetalowe progi
zwalniające do spowalniania ruchu drogowego, urządzenia
wskazujące kierunek ruchu drogowego [niemetalowe, niemechaniczne, nieświecące], niemetalowe progi zwalniające
[przenośne] do spowalniania ruchu drogowego, nawierzchnie drogowe na bazie smoły epoksydowej, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, parkany ogłoszeniowe [konstrukcje niemetalowe], słupy ogłoszeniowe na plakaty [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, kolumny reklamowe [konstrukcje
nie z metalu], drogowskazy niemetalowe, drogi z niemetalowych materiałów, niemetalowe materiały do naprawy dróg,
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, barierki, niemetalowe, do kontroli pieszych w ruchu drogowym, ogrodzenia niemetalowe, rury niemetalowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych, 37 budowa dróg, autostrad, chodników,
mostów, estakad, kładek, uszczelnianie dróg, budowa fundamentów dróg, budowanie dróg szynowych, układanie nawierzchni drogowych, budowa podkładów pod drogi, rozbieranie dróg, sprzątanie i mycie dróg, konserwacja dróg,
znakowanie poziome i pionowe dróg, budowa systemów
odwadniających, budowa tuneli, usługi budowlane, naprawcze roboty budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne,
doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi doradztwa budowlanego, prace budowlane w zakresie konstrukcji
stalowych, budowa terenów sportowych, inżynieria wodno-lądowa w zakresie terenów wiejskich, inżynieria wodno-lądowa w zakresie terenów rolniczych, przygotowywanie terenu pod budowę, budowa linii kolejowych, nadzór budowlany, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, nadzór
budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, budowa mostów, wiaduktów, estakad,
kładek, usuwanie śniegu i lodu z dróg i chodników, czyszczenie pojazdów, remont nieruchomości, nadzór nad remontami budynków, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie terenów
miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie
i czyszczenie budynków i terenów przemysłowych, mycie
pojazdów, naprawy mechanicznych systemów parkingowych, serwisowanie mechanicznych urządzeń parkingowych, montaż mechanicznych systemów parkingowych,
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
mechanicznych systemów parkingowych, naprawy urzą-
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dzeń do ćwiczeń fizycznych, serwisowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych,
konserwacja urządzeń do ćwiczeń fizycznych, 42 miernictwo drogowe, pomiary gruntów i dróg, planowanie budowy
nieruchomości, usługi projektowe związane z nieruchomościami, projektowanie budowlane, inżynieria wodno-lądowa,
usługi projektowania związane z inżynierią lądową i wodną,
inżynieria (prace inżynieryjne), badania techniczne, naprawy
urządzeń do ćwiczeń fizycznych, serwisowanie urządzeń
do ćwiczeń fizycznych, montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych, konserwacja urządzeń do ćwiczeń fizycznych, projektowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, doradztwo techniczne w zakresie urządzeń do ćwiczeń fizycznych, projektowanie siłowni plenerowych, projektowanie parkour parków,
usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania
terenu.
477069
(220) 2017 09 29
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki
(540) Coolbaski
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny
surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby
garmażeryjne mięsne, 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi.
(210)
(731)

477084
(220) 2017 09 29
FULLMER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NEXERA BROADBAND
(510), (511) 38 usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych,
usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji
kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych.

(210)
(731)

477091
(220) 2017 09 29
GRABOWSKI MATEUSZ KARTY GRABOWSKIEGO,
Szczecinek
(540) 8 7 7 56

(210)
(731)

(531) 03.07.05, 21.01.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, broszury, diagramy, ekierki
do rysowania, etykiety z papieru lub kartonu, gumki do ścierania, kalendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, koperty [artyku-

Nr ZT47/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

ły piśmienne], książki, linijki rysownicze [kreślarskie], materiały
do pisania, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier, pióra i długopisy [artykuły biurowe], przyrządy do pisania, przybory
szkolne [artykuły piśmienne], publikacje drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, reprodukcje graficzne, segregatory
na luźne kartki, skoroszyty na dokumenty, spinacze do papieru, szyldy z papieru lub z kartonu, tablice arytmetyczne,
tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], transparenty z papieru, ulotki, wieczne pióra, zakładki do książek,
zeszyty do pisania lub rysowania, podkładki na stół z papieru, 21 filiżanki, kubki, kosmetyczki na przybory toaletowe, kufle, naczynia ceramiczne, naczynia szklane, naczynia szklane
do napojów, naczynia na napoje, ozdoby z porcelany, podkładki na stół, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych,
porcelana, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, pudełka obiadowe, skarbonki, statuetki z porcelany, ceramiki,
gliny lub szkła, szczoteczki do zębów, szyldy z porcelany lub
ze szkła, tace, talerze, zastawa stołowa, 25 bluzy, czapki, daszki [nakrycia głowy], koszule, koszulki, nakrycia głowy, odzież,
podkoszulki, swetry, trykoty, 35 projektowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
usługi public relations, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, 41 edukacja, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi gier, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania].
477096
(220) 2017 09 29
FULLMER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NEXERA
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych,
usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji
kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych.
(210)
(731)

477097
(220) 2017 09 29
FULLMER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) NEXERA FIBER
(510), (511) 38 usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych,
usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji
kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie dostępu
do globalnych sieci komputerowych.
(210) 477104
(731) DIPANI AMIT, Raszyn
(540) BrünBërg

(220) 2017 10 02

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 krajalnice do chleba, młynki do kawy inne niż
o napędzie ręcznym, maszyny do wyrabiania kiełbasy, krajalnice jako maszyny, maselnice i maszynki do siekania mięsa,
miksery jako maszyny, miksery elektryczne do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, wyciskacze do owoców elektryczne domowe, otwieracze do puszek,
8 łyżki, manicure - zestawy do manicure, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, noże, noże do maszynek
do mięsa jako narzędzia, nieelektryczne otwieracze do puszek, pompki ręczne, scyzoryki, siekiery, skrobaki jako narzędzia, sztućce srebrne platerowane, sztućce ze srebra stołowe
(noże, widelce i łyżki), ręczne tasaki do siekania mięsa, tasaki
do warzyw, widelce, żyletki, żelazka elektryczne, 21 dziadki
do orzechów, suszarki do bielizny, durszlaki, cedzaki, cedzaki
jako przybory gospodarstwa domowego, deski do krojenia
chleba, deski do krojenia do kuchni, kosze na chleb, miseczki,
miski, miski ze szkła, łopatki do ciasta, formy do ciastek, cukiernice, filiżanki, pudełka na herbatę, czajniczki do herbaty, czajniki nieelektryczne, deski do prasowania, pokrowce
na deski do prasowania, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne formy, foremki do ciast jako przybory kuchenne, łopatki jako sztućce,
frytkownice nieelektryczne, miksery domowe nieelektryczne, naczynia, garnki, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne garnki kuchenne jako komplety, młynki do użytku
domowego, ręczne gąbki do celów domowych, dozowniki
do mydła, sitka do herbaty, pojemniki kuchenne, lejki, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne, kosze na śmieci,
lodówki turystyczne, młynki do kawy ręczne, otwieracze
do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów
domowych, patelnie, przybory kuchenne, młynki do pieprzu ręczne, pieprzniczki, solniczki, pokrywki do garnków,
kubki, maselniczki, prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny,
przybory do użytku w gospodarstwie domowym, zestawy
do przypraw, dozowniki ręczników papierowych metalowe,
rondelki, tygielki, salaterki, sita jako przybory gospodarstwa
domowego, sitka do zaparzania herbaty, spryskiwacze, sitka
do herbaty, tace do użytku domowego, tarki jako sprzęt kuchenny, termosy, łyżki do mieszania jako przybory kuchenne, ceramika do użytku kuchennego, ceramiczna zastawa
stołowa, kubki porcelanowe, serwis do kawy z porcelany,
przybory toaletowe, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty
na kuchenne ręczniki papierowe, stojak na papier toaletowy.
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477112
(220) 2017 10 02
MATSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sławków
(540) MS MaTSERWIS
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.11.01
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, stal półprzetworzona, trudnościeralna, żaroodporna, nierdzewna,
kwasoodporna, stopy metali nieszlachetnych, konstrukcje
metalowe dla budownictwa ogólnego, przemysłowego i instalacji przemysłowych, materiały konstrukcyjne i zbrojeniowe metalowe: druty ze stali, druty ze stopów metali nieszlachetnych, druty zbrojeniowe zimnowalcowane żebrowane
i gładkie metalowe, pręty stalowe walcowane na gorąco,
pręty stalowe wyższej jakości, pręty wzdłużne i poprzeczne
metalowe, pręty żebrowane i gładkie metalowe, pręty zbrojeniowe zimnowalcowane z drutu żebrowanego i gładkiego
metalowe, siatki zbrojeniowe metalowe, siatki zgrzewane
z drutu żebrowanego i gładkiego metalowe, zgrzewane
maty zbrojeniowe z drutu żebrowanego metalowe, kraty
metalowe, kraty z dodatkowymi akcesoriami metalowymi: ramy z kotwami, ramy z zawiasami, uchwyty metalowe,
kształtowniki metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, materiały blacharskie
dla budownictwa, blacha jako płyty i arkusze, metalowe: haki,
kołki, kołnierze, listwy, nakrętki, nity, pierścienie, płaskowniki,
śruby, sworznie, metalowe rusztowania elewacyjne, metalowe podesty dekarskie i podesty masztowe, 39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznymi, transport kolejowy,
składowanie, magazynowanie, przechowywanie, przeładunek, pakowanie, konfekcjonowanie i dostarczanie towarów,
usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu
i spedycji, wypożyczanie pojazdów mechanicznych.
477165
(220) 2017 10 02
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław
(540) Credit Agricole – Cały Bank dla Ciebie
(510), (511) 9 magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne
nośniki danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki
danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem,
urządzenia do transmisji i przetwarzania danych, urządzenia
elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo przesyłania
danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi
transakcji i operacji bankowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, elektroniczne bazy danych,
35 reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi marketingowe, usługi promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę,
administrowanie, nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych klientów w formie programów lojalnościowych, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych, udostępnianie komputerowych baz danych, analizy
kosztów, 36 operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględnieniem usług bankowych z dostępem bezpośrednim przez
systemy elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi bankowości domowej, usługi bankowości osobistej, usługi finan(210)
(731)
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sowe, operacje walutowe, analizy finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty
kapitałów i doradztwo w tym zakresie, usługi finansowych
baz danych, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych, obsługa
kont bankowych, finansowanie pożyczek i kredytów, emisja
kart płatniczych, obsługa kart płatniczych, pośrednictwo
finansowe, powiernictwo finansowe, transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie
finansami, informacja o usługach i produktach bankowych
i finansowych, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości
na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie
dostępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów]
i forów internetowych, świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie programów
komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem
Internetu, zapewnianie dostępu do danych i informacji
za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone
przez Internet, intranet i extranet, transmisja treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych
i do Internetu, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu
danych, usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości
za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, elektroniczne tablice
ogłoszeń.
(210) 477168
(220) 2017 10 02
(731) GREEN GUSTO SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) green GUSTO
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe (esencje -), alkoholowe
ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu
(chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao
[likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik
[wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy
(likier -), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
napoje alkoholowe zawierające owoce nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn
winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery
wspomagające -), whisky, wino, wódka, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja
i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych do -), negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych
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lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
poszukiwania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, 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, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi modelek
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży,
usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
477171
(220) 2017 10 03
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy
(540) rednox
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do redukcji zanieczyszczeń, 16 publikacje drukowane, w tym czasopisma, materiały reklamowe, marketingowe, informacyjne,
35 publikowanie tekstów reklamowych, promocyjnych, handlowych, przygotowywanie reklam, w tym papierowych,
radiowych, telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
promocyjnych.

(210)
(731)
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(531) 02.01.15, 02.01.23, 06.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
477177
(220) 2017 10 03
MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BROWAR STOŁECZNY ALE STOŁECZNE PIWO JASNE
PEŁNE TYPU ALE

(210)
(731)

(531) 07.01.01, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
477181
(220) 2017 10 03
MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BROWAR STOŁECZNY
(210)
(731)

477176
(220) 2017 10 03
MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BROWAR STOŁECZNY DORTMUNDZIAK PIWO JASNE
PEŁNE TYPU LAGER DORTMUNDZKI
(210)
(731)

(531) 24.07.01, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 32 piwo, w tym piwo bezalkoholowe, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej
w systemie tradycyjnym, wysyłkowym i poprzez Internet
piwa, w tym piwa bezalkoholowego, 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, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie pubów, barów, restauracji.
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477182
(220) 2017 10 03
MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BROWAR STOŁECZNY STOŁECZNY KRÓLEWSKI
LAGER PIWO JASNE PEŁNE TYPU LAGER

(210)
(731)
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(540) BROWAR STOŁECZNY NOWOJORSKA IPA PIWO
JASNE PEŁNE TYPU INDIA PALE ALE

(531) 06.07.04, 06.07.05, 06.07.11, 07.05.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.

(531) 07.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
477183
(220) 2017 10 03
MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BROWAR STOŁECZNY LAGEROWY PIWO JASNE
PEŁNE TYPU LAGEROWE

(210)
(731)

477189
(220) 2017 10 03
MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BROWAR STOŁECZNY PSZENICZNY PIWO JASNE
PEŁNE TYPU PSZENICZNE
(210)
(731)

(531) 05.07.02, 05.07.03, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
477192
(220) 2017 10 03
ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NIEPRZYGOTOWANI
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży,
urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
(210)
(731)

(531) 05.11.15, 24.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

477184
(220) 2017 10 03
MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, 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,
pokrowce i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe,
16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty,
albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na odzież,
nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzeniowe,
kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia
głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier
wideo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów
reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia
sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych
i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów
i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
arkuszy, folii i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki
oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych,
drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami,
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów
ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć
głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów
gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu
do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów
dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line, usługi studiów
filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i roz-
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rywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez internet,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję
i dystrybucję filmów i seriali.
477193
(220) 2017 10 03
ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DLA PIENIĘDZY

(210)
(731)

(531) 20.05.23, 27.05.01, 29.01.11, 26.04.02
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży,
urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy 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, 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,
pokrowce i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe,
16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty,
albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na odzież,
nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzeniowe,
kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia
głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier
wideo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów
reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia
sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż nastę-
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pujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych
i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów
i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
arkuszy, folii i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki
oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych,
drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami,
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów
ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć
głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów
gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu
do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów
dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line, usługi studiów
filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji 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, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez internet,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję
i dystrybucję filmów i seriali.
477196
(220) 2017 10 03
ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TO JUŻ JUTRO

(210)
(731)

(531) 20.07.99, 27.05.01, 24.15.02, 24.13.99, 26.11.01
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży,
urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie
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elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, 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,
pokrowce i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe,
16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty,
albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na odzież,
nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzeniowe,
kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia
głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier
wideo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów
reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia
sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych
i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów
i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
arkuszy, folii i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki
oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych,
drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami,
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów
ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć
głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów
gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu
do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów
dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line, usługi studiów
filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych i roz-

Nr ZT47/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

rywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez internet,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję
i dystrybucję filmów i seriali.
477200
(220) 2017 10 03
ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DLA PIENIĘDZY
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży,
urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy 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, 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,
pokrowce i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe,
16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty,
albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na odzież,
nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzeniowe,
kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia
głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier
wideo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów
reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia
sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych
i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów
i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
arkuszy, folii i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki
oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych,
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drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami,
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów
ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć
głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów
gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu
do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów
dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line, usługi studiów
filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji 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, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez internet,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję
i dystrybucję filmów i seriali.
477202
(220) 2017 10 03
ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aleksandra żuraw
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(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.11, 26.01.01
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży,
urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy 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, 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,
pokrowce i futerały na laptopy, etui na telefony komórkowe,
16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biu-

62

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

rowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty,
albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na odzież,
nalepki na zderzaki samochodowe, karty bożonarodzeniowe,
kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże,
smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia
głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier
wideo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów
reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia
sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych
i biurowych, z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów
i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
arkuszy, folii i toreb z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki
oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych,
drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami,
notesów, zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów
ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć
głowy, gier, zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów
gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu
do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów
dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line, usługi studiów
filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów wideo,
nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji 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, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez internet,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
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i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję
i dystrybucję filmów i seriali.
477203
(220) 2017 10 03
ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ABSTRA
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych,
urządzenia i przyrządy 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, 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, pokrowce i futerały na laptopy, etui
na telefony komórkowe, 16 papier i karton, druki, fotografie,
artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały
dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały drukowane, książki, gazety,
czasopisma, katalogi, plakaty, albumy, kalendarze, dzieła
sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki
samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże, smycze
i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy,
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej
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poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych, z wyjątkiem mebli,
materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii i toreb z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych, drukowanych wzorów
na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów, zeszytów,
drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji
skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy
i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier,
zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu do gier
wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych
napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych,
programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui
na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line, usługi studiów filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów
wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia
nagrań, usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji 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, usługi dostarczania muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez internet, usługi organizacji imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej
i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie
rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.
477205
(220) 2017 10 03
ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ABSTRA
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych,
urządzenia i przyrządy 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, 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, pokrowce i futerały na laptopy, etui
na telefony komórkowe, 16 papier i karton, druki, fotografie,
artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały
dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały drukowane, książki, gazety,
czasopisma, katalogi, plakaty, albumy, kalendarze, dzieła
(210)
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sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki
samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 18 skóra i imitacja skóry, bagaże i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne parasole, portfele, obroże, smycze
i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy,
28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne,
35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów,
usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej
poprzez sprzedaż następujących towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo - ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych, z wyjątkiem mebli,
materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii i toreb z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych, drukowanych wzorów
na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów, zeszytów,
drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji
skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy
i ubrań dla zwierząt, odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier,
zabawek i przedmiotów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych, sprzętu do gier
wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz innych
napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji
napojów, napojów izotonicznych, gier komputerowych,
programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych, pokrowców i futerałów na laptopy, etui
na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line, usługi studiów filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów
wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia
nagrań, usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji 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, usługi dostarczania muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez internet, usługi organizacji imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie papierowej
i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie
rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.
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477208
(220) 2017 10 03
MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BROWAR STOŁECZNY DWURAŹNE PIWO JASNE
PEŁNE TYPU DUBELTOWE

(210)
(731)
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477224
(220) 2017 10 03
BLUMSKA-JANIAK MARTA INDYWIDUALNA
PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA, Warszawa
(540) FemiClinic
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 usługi w zakresie prowadzenia klinik medycznych, usługi pielęgniarskie i położnicze.
477237
(220) 2017 10 03
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Magia wycinania
(510), (511) 16 materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 28 gry i zabawki.
(210)
(731)

(531) 24.07.01, 05.07.02, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
477218
(220) 2017 10 03
ZAGOŻDŻON JAROSŁAW AUTO-GAZ CENTRUM,
Radom
(540) Z ZENIT

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 paliwo gazowe, 6 pojemniki na paliwo płynne
metalowe, 7 reduktory ciśnienia jako części maszyn, wtryskiwacze do silników, filtry jako części maszyn lub silników,
formy jako części maszyn, 9 czujniki ciśnienia, czujniki poziomu paliwa, materiały na przewody instalacji elektrycznych,
programy komputerowe, software ładowalny, programy
komputerowe nagrane, elektroniczne urządzenia do analizy,
pomiaru, kontroli i sterowania stosowane w samochodowych instalacjach gazowych, w tym sterowniki wtrysku paliwa, 11 generatory do instalacji gazu, armatura regulacyjna
i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, 12 mechanizmy
napędowe do pojazdów lądowych, silniki napędowe do
pojazdów lądowych, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, 19 przewody ciśnieniowe niemetalowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, prace biurowe, rozpowszechnianie
materiałów takich jak: ulotki, prospekty, druki, próbki, telewizyjna reklama, reklama billboardowa, radiowa reklama,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, 37 instalacja, konserwacja i naprawy urządzeń
stosowanych w samochodowych instalacjach gazowych,
41 organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i obsługa zjazdów, 42 badania techniczne.

(210) 477248
(220) 2017 10 03
(731) GUBAŁA JAROSŁAW FHU GUBEX, Osieczany
(540) ENERGY PHARM

(531) 27.05.01, 01.15.03
(510), (511) 5 aminokwasy do celów medycznych, białkowe
suplementy diety, cukier dietetyczny do celów medycznych,
dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dodatki dietetyczne do użytku medycznego, dodatki witaminowe i mineralne, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, mineralne
suplementy diety, napoje z dodatkami dietetycznymi, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, preparaty
aminokwasowe do użytku medycznego, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety składające się z aminokwasów,
suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety
z białkiem sojowym, suplementy diety ze sproszkowanym
białkiem, witaminy i preparaty witaminowe, suplementy
dietetyczne i odżywcze, żywność dietetyczna do celów
leczniczych.
(210) 477256
(220) 2017 10 03
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) BIAŁO-CZARNE
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(531) 12.01.10, 27.05.01, 29.01.14, 01.15.11
(510), (511) 35 reklama, reklama i usługi reklamowe, reklama
i marketing, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, 38 telewizja kablowa nadająca informacje, nadawanie telewizji kablowej, usługi telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych, usługi nadawania programów
telewizji kablowej i telewizji, nadawanie programów telewizji kablowej, usługi emisyjne w zakresie telewizji opartej
na protokole internetowym (IPTV), transmisja programów
telewizyjnych, transmisja programów telewizyjnych drogą
kablową, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
transmisja programów drogą kablową i satelitarną, transmisja programów drogą kablową, transmisja programów
drogą satelitarną, telewizyjnych (transmisja programów
-), rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego
z odbiornikami telewizyjnymi, rozpowszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem
połączenia mikrofalowego z odbiornikami telewizyjnymi,
nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów w telewizji,
nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną,
nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, emisja
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu,
emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo
na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emitowanie i transmitowanie programów telewizji kablowej,
interaktywne usługi nadawania programów i łączności,
nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę, emisja programów telewizyjnych i radiowych, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, 41 produkcja filmów dla
telewizji, rozrywka za pośrednictwem telewizji IP, produkcja
programów dla telewizji kablowej, widowiska nadawane
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, usługi programów
informacyjnych dla radia lub telewizji, usługi związane
z produkcją rozrywki w postaci telewizji, usługi w zakresie
realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych,
usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych,
usługi rozrywkowe w postaci interaktywnych programów
telewizyjnych, usługi rozrywkowe w postaci programów
telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, udostępnianie telewizyjnych programów informacyjnych, rozrywka w postaci toczących się programów
telewizyjnych z różnorodnych dziedzin, rozrywka w formie
telewizyjnych programów informacyjnych, rozrywka w formie programów telewizyjnych (udostępnianie -), realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, realizacja
telewizyjnych programów rozrywkowych, realizacja programów rozrywkowych na żywo, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, sprzedaż programów
telewizyjnych do kilku stacji, sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, sprzedaż programów radiowych
do kilku stacji, produkcja tematycznych programów telewizyjnych, produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych na żywo
w celach rozrywkowych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja programów telewizyjnych
na żywo, produkcja programów telewizyjnych, produkcja
programów telewizji kablowej, produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, produkcja
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programów radiowych lub programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych.
(210) 477267
(220) 2017 10 04
(731) KIEŁBASA ŁUKASZ P.P.H.U. FRAZESY, Raków Duży
(540) frazesy

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, zegarki, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, 21 zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, 24 dzianina, tkaniny, bielizna
pościelowa i stołowa, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
477268
(220) 2017 10 04
STRUZIKOWSKA MARZENA SWOJSKI SMAK
PRZETWÓRSTWO I DYSTRYBUCJA WĘDLIN,
Wola Wiązowa
(540) DM DOMOWA MASARNIA
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.01, 26.04.07
(510), (511) 29 mięso i wędliny, przetworzone produkty mięsne, konserwy mięsne, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, gotowe dania składające się głównie z substytutów
mięsa, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), pasztety, pasztet warzywny, ryby, owoce morza i mięczaki.
(210) 477284
(220) 2017 10 04
(731) MAKARUK JAN, Józefów
(540) Cukiernia Babcia Hela Józefów 1960

(531)

27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.12, 09.01.10, 11.03.07,
08.01.18, 10.03.04, 27.05.01, 27.07.01, 26.07.25
(510), (511) 30 lody, sorbety, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 43 oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
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(210) 477302
(220) 2017 10 05
(731) KUBACKI DAWID INTER_EDU, Puck
(540) EDUFUN
(510), (511) 41 edukacja, usługi edukacyjne, edukacja przedszkolna, edukacja szkolna, usługi przedszkoli, usługi szkół,
kursy szkoleniowe, kursy edukacyjne, szkolenia, nauczanie
i szkolenia, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, pokazy
edukacyjne, prowadzenie imprez edukacyjnych, realizacja
imprez rozrywkowych na żywo, usługi placów zabaw, usługi
rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi w zakresie oświaty
(nauczanie), usługi świadczone przez placówki oświatowe.
(210) 477303
(220) 2017 10 05
(731) KUBACKI DAWID INTER_EDU, Puck
(540) EduFun

(531) 18.05.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja, usługi edukacyjne, edukacja przedszkolna, edukacja szkolna, usługi przedszkoli, usług szkół,
kursy szkoleniowe, kursy edukacyjne, szkolenia, nauczanie
i szkolenia, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, pokazy
edukacyjne, prowadzenie imprez edukacyjnych, realizacja
imprez rozrywkowych na żywo, usługi placów zabaw, usługi
rozrywkowe świadczone dla dzieci, usługi w zakresie oświaty
(nauczanie), usługi świadczone przez placówki oświatowe.
(210) 477311
(220) 2017 10 05
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) Verve

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.01, 01.15.24
(510), (511) 3 detergenty, preparaty i substancje stosowane
w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki do zmiękczania tkanin, preparaty wybielające, preparaty do usuwania plam, mydła do rozjaśniania tkanin, preparaty do prania
ręcznego odzieży i tekstyliów, krochmal, serum pielęgnujące
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do stosowania w praniu, 5 aerozole do odświeżania odzieży,
preparaty do odświeżania powietrza i tkanin, dezodoranty
do odświeżania powietrza i tkanin.
477320
(220) 2017 10 05
GREENENERGA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki Śląskie
(540) GREENENERGA

(210)
(731)

(531) 15.01.13, 26.11.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 40 wytwarzanie energii.
477326
(220) 2017 10 05
A23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hello
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie: reklamy sprzedaży nieruchomości świadczone również on-line, prowadzenia badań
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowania targów
i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie,
także w celu przeprowadzania operacji handlowych przez
Internet, usługi zarządzania miejscami wystawowymi, usługi
promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń
i reklam również w sieci on-line, usługi profesjonalnego
doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz
pośrednictwa w kontaktach handlowych i gospodarczych
dotyczących nieruchomości, doradztwo w administrowaniu
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, 36 usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, 37 usługi deweloperskie
dotyczące realizacji budowy i zagospodarowania obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, usługi
w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów
budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków,
konserwacji obiektów budowlano - mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi
na terenie budowy, przeprowadzania inspekcji budów,
doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów
budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi do-
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radcze inwestora budowlanego w zarządzaniu działalnością
gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 42 usługi
projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, usługi w dziedzinie
budownictwa w zakresie: prowadzenia badań, sporządzania
ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz
pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa
budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów
terenu,opracowywania projektów technicznych użytkowania nieruchomości.
477360
(220) 2017 10 06
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Bio-Logika
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi,
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,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(210)
(731)

(210) 477506
(220) 2017 10 10
(731) STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Suche
(540) kapoo.

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, gluten [klej] do papieru lub
do użytku domowego, klajstry, kleje mączne do papieru lub
do użytku domowego [papki mączne], kleje do materiałów
biurowych lub do celów domowych, kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, kleje do papieru
lub do użytku domowego, materiały drukowane, materiały
filtracyjne z papieru, materiały filtrujące z papieru, materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, pasty
i inne substancje klejące do artykułów papierniczych lub celów domowych, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, 36 gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenia, usługi depozytów sejfowych, usługi
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finansowe, pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen,
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe, 38 telekomunikacja, usługi sieci
telekomunikacyjnych, usługi telekomunikacyjne, 42 testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi
komputerowe, usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210) 477511
(220) 2017 10 10
(731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Dr Leon Luster
(510), (511) 3 olejki aromatyczne, barwniki do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi, ołówki do rysunku brwi,
preparaty do demakijażu, przyrządy do depilacji i depilatory, dezodoranty, antyperspiranty i wyroby perfumeryjne
do użytku osobistego, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
ściągające do celów kosmetycznych, kosmetyki, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki dla zwierząt, kremy kosmetyczne, kremy do rąk i paznokci, kremy do twarzy,
lakiery do paznokci, lotiony do celów kosmetycznych, lotiony
do włosów, preparaty do makijażu, maseczki kosmetyczne,
maści do celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, mydła toaletowe, preparaty odbarwiające do celów kosmetycznych, ołówki kosmetyczne, ozdoby do celów kosmetycznych, preparaty
do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, perfumy, pomadki do ust, kosmetyki do opalania, puder do makijażu,
preparaty kosmetyczne do rzęs, rzęsy sztuczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe nielecznicze,
szampony do włosów, odżywki do włosów, szminki do make-up, tłuszcze do celów kosmetycznych, środki nielecznicze
do pielęgnacji ust, farby do włosów, preparaty do układania
włosów, wody zapachowe, wosk do depilacji, wosk do wąsów, preparaty kosmetyczne do depilacji, preparaty do depilacji, kosmetyki do pielęgnacji skóry i włosów, kremy po goleniu, balsamy po goleniu, kremy do golenia, żele do golenia,
pianki do golenia, wody perfumowane, wody kolońskie,
lakiery do włosów, masła kosmetyczne, mydła, mydła zapachowe, mydła pod prysznic, żele myjące, żele pod prysznic,
mleczka myjące, mleczka pod prysznic, kremy myjące, kremy
pod prysznic, mleczka do ciała, balsamy do ciała, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, olejki do kąpieli, olejki eteryczne,
pasty do obuwia, pianki do golenia, płyny do kąpieli, płyny do pielęgnacji włosów, pasty, proszki, płyny do zębów,
płyny po goleniu, preparaty do usuwania skórek, szminki,
środki do prania, środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, odżywki kosmetyczne, odżywki do włosów, odżywki
do paznokci, wata do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, wody
kolońskie, wody lawendowe, wody toaletowe, wybielacze
do celów kosmetycznych, wyroby perfumeryjne, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków dla dzieci i dla dorosłych, zestawy kosmetyków dla kobiet i mężczyzn, zmywacze do paznokci, zestawy kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne,
preparaty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji
skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, emulsje do twarzy i do ciała do celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele do twarzy i do ciała
do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do celów
leczniczych, oliwki i balsamy lecznicze, produkty lecznicze
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do stóp, maści do celów farmaceutycznych, oleje dla celów
leczniczych, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, lotiony
do celów farmaceutycznych, preparaty do masażu do celów
medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, sole do kąpieli mineralnych, preparaty do kąpieli leczniczych, produkty lecznicze
do skóry głowy, produkty lecznicze do włosów, antyseptyki,
balsamy dla celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, herbata z ziół do celów leczniczych, sole
do kąpieli, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt o przeznaczeniu leczniczym, nalewki dla celów leczniczych, napoje dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych,
pokarm dla niemowląt, preparaty do depilacji dla celów
medycznych i/lub leczniczych, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi z roślin
do celów leczniczych, zioła lecznicze, cukierki dla celów
leczniczych, środki grzybobójcze, środki dezynfekcyjne dla
celów higienicznych, syropy do użytku medycznego, żywność dietetyczna dla celów leczniczych, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety przeznaczone do polepszania
stanu skóry, włosów i paznokci oraz do ich pielęgnacji do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety.
(210) 477512
(220) 2017 10 10
(731) GUT-WIERCHOWIEC EDYTA, Nowa Iwiczna
(540) MOON WOOD
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(210) 477558
(220) 2017 10 11
(731) DYAKOWSKI ANDRZEJ BIOGDYNIA, Gdynia
(540) DajGo gdyńskie soki naturalne Od BioGdynia

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 soki, soki warzywne, soki warzywne (napoje),
mieszane soki owocowe, gazowane soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, napoje z sokiem ananasowym,
napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, soki owocowe do użytku jako napoje.
477583
(220) 2017 10 11
Fürstlich Castell’sches Domänenamt, Inhaber
Ferdinand Fürst zu Castell-Castell e.K., Castell, DE
(540) Fürst Castell
(510), (511) 33 wino.
(210)
(731)

477605
(220) 2017 10 12
MAR DE LAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROSTA PASTA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble.
(210) 477546
(220) 2017 10 11
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LIPIEFECT
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego,
napoje witaminizowane, lecznicze napoje mineralne.
477548
(220) 2017 10 11
LUBELSKIE FABRYKI WAG FAWAG SPÓŁKA AKCYJNA,
Lublin
(540) FAWAG lite

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kasy fiskalne.

(531) 11.01.22, 27.05.01
(510), (511) 43 działalność gastronomiczna, przygotowywanie napojów lub żywności do konsumpcji.
477621
(220) 2017 10 12
EMPIRE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radzymin
(540) ACIDBoost
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 preparaty do demakijażu, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosmetycznych,
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chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
przeciwsłoneczne [kosmetyki do opalania], kremy wybielające do skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
toniki kosmetyczne, zestawy kosmetyków.
477642
(220) 2017 10 12
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) ŚLIWKOBRANIE
(510), (511) 30 śliwki w czekoladzie, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów.
(210)
(731)

477648
(220) 2017 10 12
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) ŚLIWKOBRANIE ZŁOTOBRANIE
(510), (511) 30 śliwki w czekoladzie, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów.
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nych do odtwarzania w kinach, telewizji i innych środkach
przekazu, informacja o zespole i repertuarze, zamieszczanie
ich na stronach internetowych.
(210) 477701
(220) 2017 10 16
(731) SIKORA ADRIAN, Łódź
(540) DOLLARCAR

(210)
(731)

(210) 477678
(220) 2017 10 13
(731) NEWMARKET LLC, Ann Arbor, US
(540) DORM KATOWICE

(531) 07.01.08, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 36 zarządzanie nieruchomościami, 37 budownictwo, 43 usługi
hotelowe, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi zakwaterowania studentów w pokojach na terenie domów
studenckich.
(210) 477687
(220) 2017 10 13
(731) STAWOWCZYK TERESA, Liwa
(540) FISHER
(510), (511) 35 reklama, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, korespondencyjne i za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem miejsc i powierzchni na umieszczanie
ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materiałów reklamowo-promocyjnych, usługi impresariów w działalności artystycznej, zarządzanie działalnością artystyczną, usługi agencji
reklamowo-promocyjnej, usługi agencji profesjonalnego
zarządzania działalnością kulturalno-artystyczną, edycja tekstów i ogłoszeń, 41 muzyczna działalność koncertowa, organizowanie, prowadzenie i obsługa koncertów muzycznych
i tanecznych, imprez rozrywkowych, festiwali, usługi w zakresie organizowania przedstawień, widowisk, spektakli,
przyjęć, wesel, balów, usługi związane z organizowaniem
i obsługą dyskotek i imprez okolicznościowych, informacja
o imprezach rozrywkowych, usługi koncertowo - estradowe,
nagrywanie, kopiowanie, konfekcjonowanie sygnału na dyskach i kasetach magnetofonowych i wideo, produkcja i dystrybucja płyt CD, dostarczanie programów rozrywkowych
na taśmach filmowych, wideokasetach i płytach telewizyj-

(531) 18.01.09, 20.05.23, 27.05.01, 27.05.05, 07.01.24, 29.01.12
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa pojazdów.
477720
(220) 2017 10 16
TAWALLY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa
(540) POLAND TODAY Internationally engaged
(210)
(731)

(531) 03.04.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 gazety, dodatki do gazet w postaci czasopism, czasopisma branżowe, 35 organizowanie targów
handlowych, promocja targów do celów handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, usługi prenumeraty gazet, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, udostępnienie przestrzeni
reklamowej w czasopismach gazetach i magazynach, usługi
reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia,
poczty, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, 38 emisja telewizyjna, transmisja programów telewizyjnych, transmisje audycji telewizyjnych, przekazywanie informacji drogą telewizyjną, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, transmisja
strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, usługi w zakresie komunikacji telewizyjnej, transmisja programów telewizyjnych
drogą kablową, nadawanie programów telewizyjnych drogą
satelitarną, emisja programów telewizyjnych i radiowych,
nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, emisja
programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu,
emisja programów telewizyjnych za pomocą wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-yiew], 41 publikacja czasopism, publikacja reklam, publikacja materiałów
edukacyjnych, publikacja treści reklamowych, publikacja
i redagowanie książek, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja gazet elektronicznych online,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania)
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe w Internecie, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, multimedialne wydania
czasopism, multimedialne wydania gazet, multimedialne
wydania magazynów, organizacja seminariów, organizowa-
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nie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie
czasopism, wydawanie gazet, organizowanie i prowadzenie
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych.
477724
(220) 2017 10 16
BRAND MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ky
(210)
(731)
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(210) 477741
(220) 2017 10 16
(731) TWARÓG ANNA MAGIELEK, Młynne
(540) MAGIELEK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.15, 27.05.02, 27.05.04
(510), (511) 37 czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, pranie,
dezynfekcja.
477742
(220) 2017 10 16
BRAND MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ky
(210)
(731)

(531) 24.09.03, 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, paski.
(210) 477726
(220) 2017 10 16
(731) AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ FOT-ART BIS, Wrocław
(540) YOKOHAMA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, czajniki elektryczne, elektryczne naczynia do gotowania, żarówki oświetleniowe, lampy oświetleniowe, latarki.
477730
(220) 2017 10 16
BRAND MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kelly
(210)
(731)

(531) 24.09.03, 24.09.05, 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, paski.
(210) 477882
(220) 2017 10 18
(731) MAŹ JERZY, Wałbrzych
(540) Nawigator Szkolenia

(531) 17.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia, doradztwo, coaching.

(531) 27.05.01, 27.05.04, 24.09.03
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, paski.

(210) 477884
(220) 2017 10 18
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) murator FINANSE

(210) 477731
(220) 2017 10 16
(731) TWARÓG ANNA MAGIELEK, Młynne
(540) MAGIELEK RFID

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.07, 26.11.03, 26.11.21, 26.11.22
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne.

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi, arkusze informacyjne, drukowane ankiety, drukowane diagramy, gazety, 36 pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo w usługach finansowych,
pośrednictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo
w zakresie kredytów hipotecznych, organizowanie kredytów,
doradztwo kredytowe, konsultacje kredytowe, doradztwo
dotyczące kredytów, usługi doradcze dotyczące kredytów,
usługi w zakresie informacji kredytowej, usługi doradcze
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w zakresie kredytów hipotecznych, usługi w zakresie doradztwa kredytowego, sprawdzania zdolności kredytowej, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, ocena zdolności
kredytowej firm i osób prywatnych, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób
fizycznych, doradztwo ubezpieczeniowe, analizy finansowe.
(210) 477890
(220) 2017 10 18
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) murator PROJEKTY

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne],
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów,
tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, katalogi [elektryczne lub elektroniczne],
16 plany architektoniczne, makiety architektoniczne, szkice,
publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje
reklamowe, publikacje periodyczne drukowane, gazety,
katalogi, 35 przygotowywanie reklam prasowych, usługi
reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy prasowej, prenumerowanie gazet, usługi prenumeraty gazet, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, organizowanie przestrzeni
reklamowej w gazetach, ogłoszenia drobne, reklama, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi
reklamowe, reklama biznesowych stron internetowych,
reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, organizacja
konkursów w celach reklamowych, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, promocja sprzedaży, promocja [reklama] koncertów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja targów
do celów handlowych, promocja towarów i usług poprzez
sponsorowanie, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję kuponów, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, usługi organizowania targów
i wystaw handlowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie wystaw
w ramach wirtualnych targów handlowych online, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw w celach handlowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych,
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planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw
i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
38 usługi agencji prasowych, usługi elektronicznej agencji prasowej, emisja programów telewizyjnych za pomocą
usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia,
transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, udzielanie
dostępu do telewizji internetowej, nadawanie programów
telewizji kablowej, usługi nadawania programów telewizji
kablowej i telewizji, nadawanie telewizji kablowej, usługi
telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych, 41 publikacje multimedialne, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, multimedialne wydania gazet,
publikacja gazet elektronicznych online, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazety dla klientów
w Internecie, organizowanie konkursów, organizowanie
gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi rozrywkowe w postaci
konkursów, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, rozrywka on-line, planowanie
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], publikowanie książek związanych z rozrywką, rozrywka interaktywna online,
rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej,
rozrywka w postaci telewizji w telefonach komórkowych,
rozrywka za pośrednictwem telewizji IP, produkcja programów dla telewizji kablowej, produkcja programów telewizji
kablowej, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], produkcja filmów dla telewizji,
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, 42 projektowanie wnętrz
budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi architektury wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, planowanie
przestrzenne [projektowanie] wnętrz, usługi projektowania
wnętrz budynków, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania
wnętrz, usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz
domowych, usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz,
usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia
do celów projektowania wnętrz, usługi doradcze w zakresie
projektowania wnętrz, udostępnianie strony internetowej
z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz.
477899
(220) 2017 10 18
BBTB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmek
(540) KUNAGONE
(510), (511) 5 środki odstraszające zwierzęta.
(210)
(731)
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477913
(220) 2017 10 19
FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) AQUA² OIL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier
do włosów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania włosów, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, rzęsy
sztuczne, suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków,
16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, broszury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamowe, bezpośrednia
reklama pocztowa, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż
próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich: aloesowych preparatów do celów kosmetycznych,
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosmetycznych, farb do brody, farb do włosów, henny [barwnik
kosmetyczny], klejów do celów kosmetycznych, klejów
do przymocowywania sztucznych rzęs, klejów do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyków, kosmetyków
do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków
do rzęs, kremów kosmetycznych, lakierów do włosów, masek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków do celów
kosmetycznych, płynów do pielęgnacji włosów, preparatów
do kręcenia włosów, preparatów do prostowania włosów,
preparatów kolagenowych do celów kosmetycznych, rzęs
sztucznych, suchych szamponów, szamponów, zestawów
kosmetyków, czepków do farbowania włosów, dekoracyjnych akcesoriów do włosów, gąbek do upinania włosów
w kok, kokard do włosów, kosmyków włosów, peruk, przepasek do włosów, spinek do włosów, szpilek do włosów, wałków
do włosów, włosów do przedłużania, wsuwek do kręcenia
włosów, wsuwek do włosów, grzebieni, szczotek, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka].

Nr ZT47/2017

477925
(220) 2017 10 19
CREATIVE DEFENSE SYSTEMS CDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CDS CREATIVE DEFENSE SYSTEMS
(210)
(731)

(531) 21.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 13 broń palna, amunicje i pociski, 42 naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze.
(210) 477933
(220) 2017 10 19
(731) BARANOWSKI SEBASTIAN, Marki
(540) Słowiańskie Skarby

(531) 02.03.05, 02.03.15, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 4 świece
i knoty do oświetlenia, 29 mięso i wędliny, nabiał i substytuty
nabiału, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 30 wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, produkty pszczele.
(210) 477934
(220) 2017 10 19
(731) KWIECIEŃ ROBERT ENGER, Miechów
(540) STERK

(531) 26.04.12, 26.04.05, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe, 20 klamki do drzwi
niemetalowe.
(210) 477944
(220) 2017 10 19
(731) KAMIŃSKI MARIUSZ WEHIKUŁ SMAKU, Kielce
(540) wehikuł smaku
(510), (511) 29 sery, mięso, wędliny, ryby nieżywe, śmietana,
30 pieczywo, słodycze, ciasta, herbata, kawa, 31 warzywa,
owoce, pomarańcze, ziemniaki.
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478181
(220) 2017 10 20
PHOENIX SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Stary Sącz
(540) PHOENIX SECURITY

(210)
(731)

(531) 01.15.24, 24.01.03, 24.01.13, 24.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, pojemniki zabezpieczające z metalu, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe drzwi
pancerne, skarbce i sejfy, z metalu, kasy pancerne [metalowe
lub niemetalowe], kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], metalowe pudełka do przechowywania, zamki
metalowe, 9 urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, mechanizmy kontroli dostępu, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia zabezpieczające i ochronne, odzież ochronna [kuloodporna], części i wyposażenie
do niej, aparatura sygnalizacyjna, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, radia samochodowe, alarmy, elektroniczne systemy zabezpieczające do sieci domowej, zintegrowane elektroniczne systemy zabezpieczające do pojazdów lądowych,
urządzenia zapobiegające kradzieży, inne niż do pojazdów,
prędkościomierze do pojazdów, urządzenia do ochrony oso-
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bistej przed wypadkami, regulatory napięcia do pojazdów,
symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, termostaty
do pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów,
tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, urządzenia do pomiaru prędkości do pojazdów, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
urządzenia mikrokomputerowe, światła błyskowe [sygnały
świetlne], systemy nawigacyjne do automatycznej lokalizacji pojazdów (AVL), elektroniczne urządzenia i przyrządy
do nawigacji i ustalania położenia, kontrolery do pojazdów,
telefony komórkowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla
pojazdów, niezależny moduł elektroniczny do zapobiegania
i informowania o kradzieży pojazdów, wskaźniki ciśnienia
w zaworach do pojazdów, kable elektryczne do pojazdów,
komputery do pojazdów, kamery wideo do pojazdów, komputery pokładowe do pojazdów i oprogramowanie komputerowe do nich, sygnalizacja świetlna ruchu drogowego,
oprogramowanie komputerowe i programy do przetwarzania danych, anteny do pojazdów, urządzenia do gaszenia
ognia do pojazdów, ekrany projekcyjne do pojazdów, elektroniczne tablice rozdzielcze do pojazdów, elektroniczny
centralny zamek do drzwi, 12 pojazdy, pojazdy opancerzone, części i akcesoria do pojazdów, sprzęt oraz urządzenia
antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, systemy
alarmowe do pojazdów lądowych, elektryczne instalacje
antywłamaniowe do pojazdów, 42 usługi projektowania
systemów alarmowych, urządzeń zabezpieczających przed
kradzieżą, urządzeń antywłamaniowych, detektorów gazu,
kas pancernych, drzwi i zamków pancernych, systemów
kontroli dostępu i rejestrowania obecności, różnego rodzaju
urządzeń z obwodem zamkniętym, urządzeń do zdalnego
nadzoru i automatycznych systemów do bram, urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, naukowe i techniczne usługi
i badania oraz ich projektowanie w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa, usługi inżynieryjne, usługi w zakresie analizy
przemysłowej, usługi w zakresie badań przemysłowych.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

474737, 474738, 475340, 475342, 475441, 475442, 475506, 476376, 476522, 477171

2

475441, 475442

3

468461, 472829, 474561, 474562, 474612, 474633, 474634, 475271, 475564, 475997, 476198, 476199, 476205,
476209, 476212, 476303, 476376, 476574, 476842, 476853, 477044, 477311, 477360, 477511, 477621, 477913,
477933

4

475340, 475342, 475441, 475442, 476205, 476209, 476212, 476832, 477218, 477933

5

465410, 471196, 472180, 472183, 472187, 472189, 472190, 472192, 474561, 474562, 474612, 474633, 474634,
475262, 475271, 475506, 475564, 475997, 476198, 476199, 476242, 476303, 476376, 476675, 476679, 476764,
476777, 476800, 476842, 476848, 476853, 477044, 477248, 477311, 477360, 477511, 477546, 477899

6

474877, 476595, 476792, 477030, 477052, 477112, 477218, 477934, 478181

7

476582, 477020, 477052, 477053, 477104, 477218

8

472829, 476198, 476199, 476574, 476798, 477104

9

471175, 472375, 474687, 475153, 475240, 475340, 475342, 475971, 476034, 476185, 476679, 476741, 476742,
476752, 476776, 476778, 476780, 476781, 476787, 476801, 476804, 477052, 477053, 477165, 477192, 477193,
477196, 477200, 477202, 477203, 477205, 477218, 477548, 477731, 477890, 478181

10

464802, 474561, 474562, 474612, 474633, 474634, 475271, 475564, 476400

11

474687, 476574, 476691, 476741, 476798, 477030, 477218, 477726

12

476264, 476794, 476998, 477218, 478181

13

477925

14

477267

15

476776, 476781

16

455108, 472375, 473072, 475926, 475927, 475954, 476198, 476199, 476773, 476776, 476781, 476787, 476801,
476825, 476837, 477030, 477091, 477171, 477192, 477193, 477196, 477200, 477202, 477203, 477205, 477237,
477506, 477720, 477884, 477890, 477913

17

475441, 475442

18

473072, 476034, 477030, 477192, 477193, 477196, 477200, 477202, 477203, 477205, 477724, 477730, 477742

19

474737, 474738, 475441, 475442, 476403, 476404, 476595, 477052, 477218

20

473072, 475253, 475971, 477030, 477512, 477934

21

475271, 476198, 476199, 476691, 476798, 477030, 477091, 477104, 477267

22

473072

24

475275, 476198, 476199, 477030, 477267

25

462654, 464802, 473852, 474420, 474607, 474878, 475275, 475971, 476034, 476198, 476199, 476749, 476767,
476834, 476837, 477091, 477192, 477193, 477196, 477200, 477202, 477203, 477205, 477267, 477724, 477730,
477742

26

475275

27

475275, 477030

28

462654, 475275, 475971, 476198, 476199, 476834, 477052, 477053, 477192, 477193, 477196, 477200, 477202,
477203, 477205, 477237

29

461385, 465410, 470349, 475275, 475340, 475342, 475926, 475927, 476198, 476199, 476246, 476248, 476250,
476252, 476327, 476505, 476552, 477069, 477268, 477933, 477944

30

461385, 465410, 475275, 475340, 475342, 475762, 475926, 475927, 475978, 476198, 476199, 476324, 476379,
476380, 476505, 476552, 476568, 476608, 476621, 476777, 477284, 477642, 477648, 477933, 477944
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2

1

31

465410, 475275, 475340, 475342, 475506, 475926, 475927, 476057, 476198, 476199, 476832, 477944

32

465410, 474628, 474637, 475275, 475926, 475927, 476198, 476199, 476354, 476552, 476777, 477176, 477177,
477181, 477182, 477183, 477184, 477189, 477192, 477193, 477196, 477200, 477202, 477203, 477205, 477208,
477558

33

475275, 475903, 476198, 476199, 477168, 477583

34

475275

35

455108, 463070, 465410, 472375, 472663, 472829, 473852, 474737, 474738, 474837, 474838, 474878, 475271,
475275, 475340, 475342, 475506, 475926, 475927, 475934, 475954, 475996, 476057, 476187, 476379, 476380,
476397, 476398, 476403, 476404, 476411, 476505, 476552, 476574, 476582, 476588, 476678, 476741, 476742,
476773, 476776, 476781, 476801, 476804, 476829, 476834, 477052, 477053, 477069, 477091, 477165, 477168,
477171, 477181, 477192, 477193, 477196, 477200, 477202, 477203, 477205, 477218, 477256, 477326, 477506,
477678, 477687, 477720, 477890, 477913

36

455108, 463070, 471052, 474434, 475275, 475340, 475342, 475954, 476298, 476397, 476398, 476411, 476678,
476742, 476752, 476837, 477165, 477326, 477506, 477678, 477884

37

463070, 471052, 474687, 475027, 475275, 475954, 476260, 476403, 476404, 476582, 476741, 476778, 476780,
476792, 476919, 477052, 477053, 477218, 477326, 477678, 477701, 477741

38

472375, 475240, 475275, 476787, 477084, 477096, 477097, 477165, 477256, 477506, 477720, 477890

39

472375, 474431, 475275, 475340, 475342, 476552, 476679, 476834, 476837, 477112

40

474877, 475275, 476792, 477320

41

455108, 462654, 470725, 472375, 472798, 474837, 474838, 474878, 475275, 475324, 475934, 475954, 476034,
476185, 476187, 476397, 476398, 476588, 476773, 476776, 476781, 476787, 476801, 476834, 476837, 477091,
477192, 477193, 477196, 477200, 477202, 477203, 477205, 477218, 477256, 477302, 477303, 477642, 477648,
477687, 477720, 477882, 477890, 477913

42

471175, 472375, 474877, 475240, 475275, 475954, 476185, 476426, 476427, 476780, 476787, 477030, 477052,
477053, 477218, 477326, 477506, 477890, 477925, 478181

43

461385, 465410, 465660, 475275, 475996, 476298, 476325, 476327, 476411, 476834, 477181, 477284, 477605,
477678

44

472829, 473611, 474878, 475275, 475506, 476758, 476787, 477224, 477360

45

474420, 475275, 475954, 476397, 476398, 476426, 476427

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

27thfloor
8 7 7 56
8 tax
8tax
AB
AB
ABSTRA
ABSTRA
ACIDBoost
AGRO INSTAL
AirIDEA
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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.
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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.
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