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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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Nr ZT48

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.
454993
(220) 2016 04 17
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH,
Warszawa
(540) B BBJ-SEP
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania, prognozy i analizy
rynku w zakresie certyfikacji, organizowanie targów i wystaw branżowych o charakterze handlowo-promocyjnym,
41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń,
seminariów, sympozjów, konferencji edukacyjnych i treningowych w zakresie systemów certyfikacji, oceny zgodności
i normalizacji, publikowanie informacji o systemach certyfikacji i normalizacji, 42 usługi w zakresie doradztwa, konsultacje i ekspertyzy w sprawach konstrukcji, bezpieczeństwa
i eksploatacji certyfikowanych wyrobów, zgodności z normami technicznymi krajowymi i międzynarodowymi, ekspertyzy inżynieryjne, badania i usługi atestacji i certyfikacji
branżowych wyrobów elektronicznych i elektrotechnicznych samodzielnie lub w kooperacji, nadzorowanie podmiotów objętych certyfikacją w zakresie stosowania licencji,
certyfikatów i znaków zgodności, ocena badań pełnych i niepełnych na zgodność z normami.
457739
(220) 2016 06 13
FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA
KALTRUS SPÓŁKA JAWNA W. ZAORSKI I L. BUKS
W WYSZOGRODZIE, Wyszogród
(540) Kaltrus
(210)
(731)

(531) 05.07.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa,
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, w tym w szczególności: algi do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, anchois, bakłażany przetworzone, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze
na bazie orzechów, bób, borówki, przetworzone, brokuły,
caponata [duszone warzywa], cebula konserwowana, cebulki koktajlowe, cebulki marynowane, chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy warzywne, chipsy
ziemniaczane, ciecierzyca, przetworzona, cytryny, przetworzone, czereśnie, przetworzone, czerwona słodka papryka,
przetworzona, czosnek [konserwowany], czosnek (konserwowy - ), daktyle, daktyle, przetworzone, ekstrakty do zup,
ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstra oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, dżemy owocowe, dżemy i marmolady owocowe, dżemy, dżem imbirowy, dyniowate [rośliny,
konserwowane], fasola, fasolka konserwowa, gotowane
owoce, gotowane orzechy, groch dzielony, groch łuskany,
groch żółty dzielony, groszek konserwowy, groszek, przetworzony, grzyby gotowe do spożycia, grzyby konserwowane, imbir kandyzowany, jabłka duszone, jadalne nasiona słonecznika, jadalne suszone kwiaty, jadalne kwiaty, przetworzone,
jadalne wiórki suszonych brązowych wodorostów [tororo-kombu], jadalny olej rzepakowy, jądra orzechów włoskich,
jagody, konserwowane, kandyzowane przekąski owocowe,
kapusta kwaszona, kapusta, przetworzona, karczochy konserwowe, kiszone warzywa [kimchi], kokos przetworzony,
koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe [purée],
koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty
zup, konserwowane warzywa, konserwy, marynaty, konserwy z owocami, korniszony, kostki bulionowe, kostki do zup,
krojone owoce, krojone warzywa, kukurydza słodka [konserwowana], lukrowane (owoce -), mandarynki [konserwowe],
mango, przetworzone, marchewki, marmolada, marmolady
owocowe, marynowana ostra papryka, marynowana rzodkiewka, marynowana skórka arbuza, marynowane papryczki
jalapeno, masło migdałowe, masło miodowe, masło z nasion,
masło z orzechów, masło z ziołami, masło z orzechów nerkowca, miąższ owoców, mielone orzechy, mieszanki do zup,
mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, mieszanki
owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, mieszanki warzywne, migdały mielone, migdały przetworzone,
migdały, przetworzone, migdały spreparowane, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko kokosowe w proszku,
mrożone owoce, nadzienia na bazie owoców do placków
i ciast, nadzienia na bazie owoców do ciast typu cobbler, nadziewane ziemniaki, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, nasiona jadalne, nasiona roślin strączkowych w puszce, nasiona
słonecznika przetworzone, nasiona przetworzone, ogórki
korniszony, olej arachidowy [do celów spożywczych], olej ca-
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nola, olej chili, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kokosowy, olej kostny [do celów spożywczych],
olej kostny, jadalny, olej kukurydziany, olej maślany, olej palmowy jadalny, olej ryżowy [do celów spożywczych], olej rzepakowy jadalny, olej sezamowy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy, olej sojowy do gotowania,
olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha
palmowego do żywności, olej z orzechów, olej z otrąb ryżowych do celów spożywczych, olej z orzechów ziemnych, olej
z pestek dyni do celów spożywczych, olej z pestek kamelii
do jedzenia, olej z pestek winogron, olej z siemienia lnianego
do celów kulinarnych, oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne,
oleje roślinne do celów spożywczych, oleje z przyprawami,
oliwa z oliwek, oliwki, gotowane, oliwki konserwowane, oliwki konserwowe, oliwki nadziewane czerwoną papryką, oliwki
nadziewane czerwoną papryką i migdałami, oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki [przetworzone], oliwki, suszone, orzechy
aromatyzowane, orzechy blanszowane, orzechy jadalne,
orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy łuskane, orzechy prażone,
orzechy preparowane, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solone, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne konserwowe, orzechy ziemne
przetworzone, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki
arachidowe przetworzone, orzeszki piniowe, przetworzone,
owoce aromatyzowane, owoce glazurowane, owoce gotowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach,
owoce konserwowane w słoikach, owoce lukrowane, owoce
marynowane, owoce morza [nieżywe], owoce morza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], owoce przetworzone,
owoce w plasterkach, konserwowe, owoce w polewie cukrowej na patyku, owocowe nadzienia do ciast, owoce w puszkach, papaja, przetworzona, papryka marynowana, papryka,
przetworzona, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z guawy, pasta z karczochów, pasta z oliwek, pasta z oberżyny,
pasta z orzechów laskowych, pasta z owoców, pasty do zup,
pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty na bazie czosnku do smarowania, pasty przyrządzone z orzechów, pasty
warzywne, pasztet warzywny, pestki plantanów, przetworzone, pestki słonecznika przetworzone, pikle, pikle mieszane, płatki kokosowe, płatki z kiwi, płatki z brzoskwini, pokrojone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pomarańcze,
przetworzone, pomidory konserwowane, pomidory konserwowe, pomidory obrane ze skóry, pomidory, przetworzone,
produkty z suszonych owoców, proszki owocowe, proszki
warzywne, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przekąski
na bazie ziemniaków, przekąski z owoców, przekąski ziemniaczane, przetwory owocowe [dżemy], przetworzona kapusta brukselska, przetworzona trawa cytrynowa, przetworzone awokado, przetworzone brzoskwinie, przetworzone
buraki, przetworzone cebule, przetworzone cebulki dymki,
przetworzone jabłka, przetworzone karczochy, przetworzone kwiaty jadalne w formie kandyzowanej, przetworzone
kiełki fasoli, przetworzone liście winogron, przetworzone
morele, przetworzone nasiona dyni, przetworzone oliwki
konserwowe, przetworzone orzechy arekowe, przetworzone
owoce liczi, przetworzone słodkie ziemniaki, przetworzone
wodorosty spożywcze, przetworzone ziarna arbuza, przetworzony kaktus do spożycia, przyprawione wodorosty jadalne [jaban-gim], przyprawy smakowe (pikle), przystawki
na bazie warzyw, purée z grzybów, purée z oliwek, purée
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z warzyw, rodzynki, rodzynki korynckie, rośliny strączkowe
przetworzone, sałatka cezar, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych, skórki
owocowe, skórki owocowe [suszone purée owocowe], śliwki
konserwowe, śliwki suszone, soczewica, soczewica konserwowana, soczewica suszona, soja konserwowa do użytku
spożywczego, soja konserwowana spożywcza, soja, przetworzona, soja [przetworzona], sok pomidorowy do gotowania, soki owocowe do gotowania, soki roślinne do gotowania, suszona fasola, suszona żurawina, suszone daktyle,
suszone figi, suszone grzyby jadalne, suszone jadalne algi,
suszone jadalne wodorosty, suszone mango, suszone orzechy, suszone orzechy kokosowe, suszone owoce, suszone
truskawki, suszone wodorosty spożywcze [hoshi-wakame],
suszony ananas, szparagi, przetworzone, szpinak, gotowany,
szpinak konserwowy, szpinak, mrożony, szpinak [przetworzony], truskawki konserwowane, warzywa gotowane, warzywa grillowane, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], warzywa konserwowane,
warzywa marynowane, warzywa mrożone, warzywa obrane
ze skórki, warzywa preparowane, warzywa przetworzone,
warzywa strączkowe przetworzone, warzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa w puszkach,
warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania, wiórki
kokosowe, wiśnie koktajlowe, wodorosty jadalne, wstępnie
ugotowana zupa, wysuszone płatki wodorostów jadalnych
do posypywania ryżu w gorącej wodzie [ochazuke-nori], wywar z warzyw, zagęszczone sosy pomidorowe, żelatyna,
ziemniaki, konserwowane, ziemniaki, przetworzone, ziemniaki smażone w cieście, zupy, 30 kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, w tym w szczególności: ananasy w cieście, aromaty cytrynowe, aromaty
cytrynowe do żywności lub napojów, aromaty cytrynowe,
inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty do herbaty, aromaty migdałowe, aromaty kawowe, aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne], aromaty do żywności, aromaty migdałowe do żywności lub
napojów, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty produkowane z owoców, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], artykuły
spożywcze ze zbóż, banany w cieście, batoniki energetyczne
na bazie zbóż, batoniki, batony zbożowe i energetyczne,
chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy kukurydziane
o smaku wodorostów, ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta
na bazie pomarańczy, curry [przyprawa], curry sproszkowana
[przyprawa], curry w proszku, cynamon, cynamon [przyprawa], cynamon sproszkowany [przyprawa], czosnek mielony,
czosnek mielony [przyprawa], czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, czosnek w proszku, dżem ze słodkiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli
[nerikiri], esencje herbaciane, gałka muszkatołowa, glukoza
w proszku do celów spożywczych, jabłka w cieście, jabłka
w słodkiej polewie, imbir konserwowany, imbir marynowany
[przyprawa], imbir [przyprawa], imbir [przyprawa w proszku],
jadalny szafran, japoński chrzan bardzo pikantny w proszku
(wasabi w proszku), jęczmień do spożycia przez ludzi, jęczmień zmielony, jęczmień zaprawiany słodem do spożycia
przez ludzi, jęczmień łuskany, jęczmień gnieciony, kapary,
keczup, keczup [sos], keczup [sos pomidorowy], ketchup,
kiełki pszenicy, kminek, koncentraty warzywne stosowane
jako przyprawy, kukurydza prażona pokryta karmelem, kukurydza palona, kukurydza mielona, kukurydza przetworzona,
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kukurydza przetworzona do spożycia przez ludzi, kurkuma,
kurkuma do stosowania jako przyprawa, kurkuma do żywności, kurkuma w proszku do stosowania jako przyprawa, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, laski wanilii, marynata
z przyprawami, marynaty, marynaty zawierające przyprawy,
marynaty zawierające zioła, mięta pieprzowa do wyrobów
cukierniczych, mięta do wyrobów cukierniczych, nasiona sezamu, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzeszki ziemne
zatopione w karmelowym batoniku, osłonki chlebowe nadziewane owocami, ostra pasta chili, ostra sproszkowana
papryka [przyprawa], ostry sos chili Sriracha, owoce w polewie czekoladowej, owocowe aromaty, inne niż esencje, owocowe (galaretki -) [słodycze], owocowe lody, papki warzywne
(sosy - żywność), papryka chilli sproszkowana, papryka [przyprawy], pasty warzywne [sosy], pesto [sos], pieprz, pieprz
mielony, pieprz [przyprawa], pieprz w proszku [przyprawa],
pieprz ziarnisty, pieprzowy ocet, pikantne sosy używane jako
przyprawy, pikantne sosy, czatnej i pasty, preparaty do sporządzania sosów, preparaty przyprawowe, przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie kukurydzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie zbóż, przyprawa chili,
przyprawa curry, przygotowany chrzan [przyprawa], przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy do pizzy, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy
spożywcze, przyprawy spożywcze składające się głównie
z ketchupu i salsy, przyprawy suche, przyprawy w proszku,
roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], rośliny strączkowe (mączka z -), sałatka ryżowa, siemię lniane
do celów spożywczych dla ludzi, sorbety, sorbety [lody], sorbety [lody wodne], sorbety [wodne lody], sos do spaghetti,
sos [jadalny], sos pieprzowy, sos przyprawowy na bazie
ogórków, sos słodko - kwaśny, sos w proszku, sos z karczochów, sosy, sosy do gotowania, sosy do kurczaka, sosy curry,
sosy chrzanowe, sosy do makaronów, sosy do mięsa z grilla,
sosy do pizzy, sosy do mrożonych ryb, sosy do ryżu, sosy
do sałatek do celów spożywczych, sosy do sałatek, sosy
do sałatek zawierające śmietanę, sosy na bazie pomidorów,
sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe, sosy pikantne,
sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], sosy sałatkowe, sosy sałatkowe do żywności [sosy], sosy sałatkowe [dressingi], sosy
zawierające orzechy, sosy zagęszczone, sosy w puszkach,
sosy salsa, sosy smakowe typu Hon-mirin, sosy w proszku,
sproszkowane sosy w postaci granulowanej, suszone papryczki chili [przyprawa], suszone nasiona kolendry do użytku jako przyprawa, suszone ziarna pełnego zboża, syrop
do naleśników, syrop smakowy, syrop spożywczy, syrop stołowy, syropy i melasa, szafran, szafran używany jako przyprawa, szafran [przyprawa], szczypiorek, konserwowany, szczypiorek suszony, wanilia, wanilia [aromat], warzywa w cieście,
wiórki do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego,
wodorosty [przyprawa], wyroby ciastkarskie z owocami, zagęszczacze warzywne, zboża, zawijane suszone wodorosty
[gimbap], zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone, zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zbożowe artykuły śniadaniowe, zboża stosowane
do produkcji makaronów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, ziele
angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], zioła przetworzone, zioła suszone, ziołowe
aromaty do przyrządzania napojów, zupa z czerwonej fasoli
(patjuk), 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże
owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma
dla zwierząt, słód, w tym w szczególności: algi do spożycia
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przez ludzi, aloes [roślina], aloes zwyczajny, świeży, do spożycia, arbuz, świeży, burak, cebula, cebula świeża [warzywa],
chmiel, chmiel w granulkach, cukinie świeże, cykoria [sałata],
cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, dynie, fasola,
świeża, granaty, grejpfruty, groch świeży, gruszki świeże,
grzybnia do celów rolniczych, grzybnia do rozmnażania,
grzybnie do celów rolniczych, grzyby, grzyby, świeże,
do spożycia, grzyby świeże, jabłka, jabłka nieprzetworzone,
jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody, świeże owoce, jęczmień, jedwabniki, jęczmień (nieprzetworzony -), kabaczki, świeże, karczochy, świeże, kasztany jadalne świeże,
kiełki słodu, kłącza, kocimiętka, kocimiętka [świeża], korzenie
jadalne, kukurydza, mandarynka (świeża), mandarynki [owoce, świeże], mango jabłkowe świeże, mango świeże, marchewki (świeże), mieszanki owocowe [świeże], mięta polej
[rośliny], mięta [świeża], migdały [owoce], nasiona, nasiona,
cebulki i rozsady do hodowli roślin, nasiona jadalne [nieprzetworzone], nasiona roślin, naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], nieprzetworzona cebula, nieprzetworzona cukinia,
nieprzetworzona fasola, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona kapusta, nieprzetworzona kukurydza, nieprzetworzona komosa ryżowa, nieprzetworzona pigwa, nieprzetworzona pszenica, nieprzetworzona sałata morska [algi aosa],
nieprzetworzone algi do spożycia przez ludzi, nieprzetworzone awokado, nieprzetworzone brązowe algi [hijiki], nieprzetworzone brzoskwinie, nieprzetworzone buraki, nieprzetworzone buraki cukrowe, nieprzetworzone cebule, nieprzetworzone cytryny, nieprzetworzone czarne borówki,
nieprzetworzone daktyle, nieprzetworzone grzyby, nieprzetworzone jagody, nieprzetworzone karczochy, nieprzetworzone kokosy, nieprzetworzone liście herbaty, nieprzetworzone
morele, nieprzetworzone nasiona do użytku rolniczego, nieprzetworzone oliwki, nieprzetworzone nasiona oleiste, nieprzetworzone orzechy, nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone owoce liczi, nieprzetworzone orzeszki ziemne,
nieprzetworzone papryczki chilli, nieprzetworzone papryki,
nieprzetworzone pomarańcze, nieprzetworzone pomidory,
nieprzetworzone siemię lniane, nieprzetworzone szparagi,
nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone wodorosty
[wakame], nieprzetworzone wodorosty jadalne, nieprzetworzone wodorosty morskie jadalne, nieprzetworzone zboża,
nieprzetworzone ziemniaki, nieprzetworzone zioła, nieprzetworzony agar [algi tengusa], nieprzetworzony czosnek, nieprzetworzony imbir, nieprzetworzony owies, ogórki świeże,
oliwki świeże, orzechy arekowe, świeże, orzechy ginkgo świeże, orzechy jadalne [nieprzetworzone], orzechy kokosowe,
orzechy, orzechy koli, orzechy laskowe, orzechy pistacjowe
świeże, orzechy świeże, orzeszki arachidowe (Makuchy z -)
dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, owoce cytrusowe,
owoce cytrusowe świeże, owoce kiwi, świeże, owoce świeże,
papryczki chilli, papryki [rośliny], pomarańcze, pomelo, świeże, pomidory czereśniowe świeże, pomidory winogronowe,
świeże, rabarbar, rabarbar świeży, rośliny, rośliny żywe, rośliny
suszone, rośliny świeże, rośliny naturalne (żywe), rośliny
strączkowe, rośliny doniczkowe, rośliny domowe, rośliny
kwitnące, rośliny liściaste, rośliny pnące, sadzonki, sadzonki
roślin, sałata świeża, sałaty, sezam jadalny, nieprzetworzony,
śliwki, świeże, soczewica świeża [warzywa], surowa fasola,
surowa czerwona fasola, surowa kapusta, surowa pigwa, surowe awokado, surowe brzoskwinie, surowe czarne borówki,
surowe cebule, surowe buraki, surowe jądra orzechów, surowe karczochy, surowe kokosy, surowe orzechy, surowe papryki, surowe warzywa, surowe zboża [nieprzetworzone],
surowe ziemniaki, surowy imbir, surowy korzeń chrzanu, surowy owies, świeża ciecierzyca, świeża fasola szparagowa,
świeża kapusta, świeża gąska sosnowa, świeża kapusta brukselska, świeża kapusta pekińska [baechu], świeża kukurydza,
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świeża paproć [gosari], świeża porzeczka, świeża pietruszka,
świeża pszenica, świeża pszenica khorasan, świeża żurawina,
świeże awokado, świeże banany, świeże banany zwyczajne,
świeże brzoskwinie, świeże buraki, świeże cebulki dymki,
świeże chilli, świeże cukinie, świeże cytryny, świeże czarne
borówki, świeże daktyle, świeże dynie, świeże dżakfruty,
świeże figi, świeże grzyby, świeże grzyby shiitake, świeże gujawy, świeże jabłka, świeże jadalne kłącza, świeże karczochy,
świeże kiełki fasoli, świeże kokosy, świeże koreańskie jeżyny
[bokbunja], świeże limonki, świeże liczi, świeże mandarynki,
świeże morele, świeże nasiona roślin strączkowych, świeże
orzechy koli, świeże orzechy laskowe, świeże orzechy włoskie, świeże orzeszki piniowe, świeże owoce, świeże orzeszki
nerkowca, świeże owoce cytrusowe, świeże owoce i warzywa, świeże owoce organiczne, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, surowe owoce tropikalne, świeże papryki, świeże pomarańcze, świeże pomarańcze krwiste, świeże
pomidory, świeże pigwy, świeże pory japońskie, świeże słodkie ziemniaki, świeże rośliny strączkowe, świeże warzywa
na sałatki, świeże szparagi, świeże warzywa organiczne,
świeże warzywa yam, świeże wiśnie, świeże winogrona
do produkcji wina, świeże ziemniaki, świeże zioła, świeże zioła dla celów spożywczych, świeże zioła organiczne, świeże
zioła w doniczkach, świeży ananas, świeży czosnek, świeży
imbir, świeży japoński chrzan jadalny (wasabi), świeży jarmuż,
świeży korzeń dzwonka [Doraji], świeży melon orientalny
[cham-oe], świeży owoc derenia (Sansuyu) jako żywa roślina,
świeży szczypiorek, świeży zielony groszek łuskany, szalotka,
świeża, szparagi, szpinak świeży, szyszki chmielowe, truskawki świeże, warzywa korzeniowe [świeże], warzywa świeże,
winogrona świeże, winorośle, wiśnie (nieprzetworzone -),
wodorosty do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wodorosty
morskie świeże, wodorosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt,
wytłoki z owoców, wytłoki nasion oleistych dla zwierząt,
zboża przetworzone do spożycia przez zwierzęta, zboże nieprzetworzone, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna
konserwowane do pasz dla zwierząt, zboże surowe, ziarna
[nasiona], ziarna naturalne, ziarna rolnicze do siewu, ziarna
przetworzone do spożycia przez zwierzęta, ziarna [zboże],
ziarna zbóż [produkty uboczne z -] jako pasza dla zwierząt,
ziarno siewne, zioła ogrodowe świeże, zioła świeże, zioła, suszone, do ozdabiania, żywe rośliny owocowe.
(210) 458468
(220) 2016 07 01
(731) RODIUM LIJ KOTWICA SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540) RODIUM Spółka jawna

(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 14 akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety, biżuteria, bransoletki, bransoletki do zegarków, breloczki, broszki,
diamenty, emblematy z metali szlachetnych, kolczyki, koperty do zegarków, łańcuszki, łańcuszki do zegarków, medaliony,
metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, naszyjniki, nici ze złota, obrączki, ozdoby, paski do zegarków, perły, spinki do krawatów, spinki do mankietów,
szpilki, sztabki metali szlachetnych, zegarki, zegarki na rękę,
35 agencje importowo - eksportowe, promocja sprzedaży
dla osób trzecich: akcesoriów do wyrobu biżuterii, amuletów,
biżuterii, bransoletek, bransoletek do zegarków, breloczków,
broszek, diamentów, emblematów z metali szlachetnych,
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kolczyków, kopert do zegarków, łańcuszków, łańcuszków
do zegarków, medalionów, metali szlachetnych, nieprzetworzonych lub półprzetworzonych, naszyjników, nici ze złota,
ozdób, pasków do zegarków, pereł, spinek do krawatów,
spinek do mankietów, szpilek, sztabek metali szlachetnych,
zegarków, zegarków na rękę.
(210) 458632
(220) 2016 07 05
(731) PAULO DAWIDE DAVIDCAFE LIVERANI.Kraków
(540) CAFFE LIVERANI DI DAVIDE LIVERANI

(531) 11.03.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego szklane,
porcelanowe i ceramiczne, naczynia, naczynia kuchenne,
szkło stołowe, akcesoria kuchenne, przybory kuchenne, zastawa stołowa, naczynia stołowe, naczynia do picia, naczynia gastronomiczne zawarte w tej klasie, serwisy obiadowe,
kawowe, talerze, patery, miski, kubki, filiżanki, spodki, szklanki, kieliszki, pucharki, dzbanki, karafki, tace, zastawa stołowa
inna niż noże, serwisy do kawy i herbaty,serwetniki, pudełka
i pojemniki kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, akcesoria do parzenia kawy zawarte w tej klasie, zestawy do przypraw, sprzęt
kuchenny mianowicie przybory kuchenne, przybory oraz
pojemniki kuchenne gospodarstwa domowego, 30 kawa,
kawa w ziarnach niepalonych, kawa w ziarnach palonych,
ekstrakty kawy oraz preparaty i napoje na bazie kawy, kawa
nienaturalna, sztuczne ekstrakty kawowe, mieszanki kaw,aromaty kawowe, preparaty roślinne zastępujące kawę, napoje
na bazie kakao lub czekolady, napoje kawowe, preparaty i napoje wytwarzane z kawy, w tym kawy nienaturalnej, cykoria
(substytut kawy), herbata, wyciągi z herbaty oraz preparaty
i napoje na bazie herbaty, kakao, preparaty i napoje na bazie kakao, czekolada, wyroby z czekolady, preparaty i napoje
na bazie czekolady, cukier (w proszku, granulowany, w kostkach), syropy, słodziki naturalne, wyroby cukiernicze i słodycze, ciasta, produkty zbożowe, artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego, 32 napoje, napoje bezalkoholowe, syropy,
esencje do produkcji napojów, napoje owocowe, soki, soki
owocowe, syropy i preparaty do produkcji soków, aperitify
bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, likiery
i preparaty do sporządzania likierów, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje izotoniczne, nektary owocowe,
woda, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje
na bazie owoców lub warzyw, sorbety (napoje), piwo, piwo
słodowe, brzeczka, brzeczka piwna, wyciągi z chmielu do wytwarzania piwa, bezalkoholowe wyciągi z owoców, owocowe
nektary, lemoniada i syropy do lemoniady, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, sprzedaż katalogowa, organizowanie i przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż
w ramach zakupów grupowych, sprzedaż on-line w Internecie, sprzedaż w lokalach sklepowych, usługi sprzedaży za pomocą globalnych sieci komputerowych: kawy w ziarnach
niepalonych, kawy w ziarnach palonych, ekstraktów kawy
oraz preparatów i napojów na bazie kawy, kawy nienaturalnej, sztucznych ekstraktów kawowych, preparatów i napojów
wytwarzanych z kawy, cykorii, herbat, wyciągów z herbat oraz
preparatów i napojów na bazie herbat, kakao, preparatów
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i napojów na bazie kakao, czekolady, wyrobów z czekolady,
preparatów i napojów na bazie czekolady, cukru (w proszku,
granulowany, w kostkach), syropów, słodzików naturalnych,
wyrobów cukierniczych i słodyczy, ciast, produktów zbożowych, artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego, napojów, napojów bezalkoholowych, syropów, esencji do produkcji napojów, dzbanków, ekspresów do kawy, czajników,
czajników elektrycznych, ekspresów do kawy, akcesoriów kawowych, akcesoriów do parzenia kawy, blenderów, urządzeń,
naczyń, instalacji do gotowania, urządzeń do palenia kawy,
zaparzaczy do kawy, zbieranie i zarządzanie zbiorami danych
klientów i dostawców, systematyzacja danych, komputerowe zarządzanie plikami, prezentowanie produktów i usług
dla osób trzecich w celu sprzedaży, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, organizowanie, prowadzenie i/lub obsługa
programów lojalnościowych i/lub motywacyjnych, a także
grup zakupowych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, informacja handlowa, publikowanie tekstów
reklamowych i/lub promocyjnych, marketing reklamowy,
publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty,
druki, próbki), zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi,
zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo handlowe, organizowanie wystaw, pokazów, degustacji w celach
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w nabywaniu towarów, przedstawicielstwo handlowe, pośrednictwo handlowe,pozyskiwanie kontrahentów
na kupno i sprzedaż towarów, usługi internetowego serwisu
promocyjnego, reklamowego, handlowego, promocja, reklama i marketing towarów i usług za pomocą materiałów
drukowanych, materiałach video, na forach dyskusyjnych,
portalach i serwisach społecznościowych, na stronach internetowych, gazetach, czasopismach, w mediach, kampanie
promocyjne i/lub reklamowe, marketing handlowy, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, dostarczanie
informacji handlowej i/lub gospodarczej, dostarczanie informacji o sprzedaży towarów, w tym za pośrednictwem mediów, organizowanie i obsługa konkursów, imprez masowych
w celach promocji i reklamy sprzedaży towarów i świadczenia usług, obsługa programów lojalnościowych, programów
promocyjnych i aukcji, organizowanie eventów, wystaw,
targów, konkursów w celach promocyjnych, reklamowych
i/lub handlowych, cyfrowo rozpowszechnianie materiałów
handlowych, promocyjnych, reklamowych, w tym ofert
w tym zakresie, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze
dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej
wymienionych usługach, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i/lub napoje, usługi gastronomiczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), kawiarnie, kafeterie, kafejki, pijalnie kawy i/lub czekolady,
puby, bary, kluby bistro, lodziarnie, czekoladziarnie, cukiernie,
herbaciarnie, mobilne punkty gastronomiczne, usługi lokali
gastronomicznych obejmujących miejsca, w których m.in.
można zjeść coś lub napić się na miejscu lub wziąć na wynos, usługi restauracji i informacji o żywności, dostarczanie
informacji, w tym opracowań, rankingów, recenzji, rekomendacji, ocen, opinii, ofert, informacji kontaktowych w związku
z kawiarniami, kafeteriami, kafejkami, pijalniami kawy i/lub
czekolady, pubami, barami, klubami, bistro, lodziarniami, czekoladziarniami, cukierniami, herbaciarniami, restauracjami,
mobilnymi punktami gastronomicznymi, usługami gastronomicznymi w tym dostarczane on-line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, usługi konsultacyjne, informacyjne
i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja
o wyżej wymienionych usługach.
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(210) 460587
(220) 2016 08 23
(731) RYDZEWSKI KRZYSZTOF, Gdańsk
(540) AsterMedia

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
mianowicie: miksery, malakser, krajalnice do chleba i wędlin,
młynki elektryczne do kawy, wyciskacze do owoców, sokowirówki, maszynki do mielenia mięsa, wielofunkcyjne roboty
kuchenne, odkurzacze, węże i ssawki do odkurzaczy, filtry
do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, urządzenia do czyszczenia podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych
zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, maselnice
elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów, młynki do pieprzu inne
niż ręczne, noże elektryczne, nożyce elektryczne, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków
dezynfekcyjnych, otwieracze elektryczne do puszek, pralki,
prasownice, przyrządy elektryczne do woskowania i polerowania butów, roboty kuchenne elektryczne, rozdrabniarki
do odpadków, torby do odkurzaczy, trzeparki elektryczne,
ubijaczki elektryczne do użytku domowego, elektryczne
urządzenia do mycia, urządzenia i sprzęt do pastowania
i froterowania, urządzenia kuchenne elektryczne, wirówki
do mleka, zmywarki naczyń, instalacje centralne do odpylania próżniowego do celów czyszczących, instalacje odpylające do czyszczenia, kosiarki ogrodowe elektryczne, krajalnice, miksery, szatkownice do warzyw, wilki do mięsa, części
zamienne do wyżej wymienionych artykułów, 9 urządzenia
audio-wideo, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, anteny, anteny samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery,
wieże, mini wieże, radio budziki, gramofony, głośniki, głośniki samochodowe, słuchawki, telewizory, telewizory LCD,
filtry ekranowe, okulary, okulary 3D, kable i przewody, komputery, komputery przenośne, kasy fiskalne, odtwarzacze
płyt DVD, odtwarzacze płyt CD, ekrany i rzutniki ekranowe,
telefony cyfrowe i komórkowe, tablety, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, futerały do telefonów komórkowych,
etui na telefony komórkowe, przewody telefoniczne, notesy
elektroniczne, akumulatory, odbiorniki radiowe montowane
w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne dla motocyklistów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów mechanicznych, urządzenia GPS, oprogramowanie komputerowe
software ładowalny na nośnikach, komputerowe systemy
operacyjne, komputerowe programy nagrane, nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive,
twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne, karty
pamięci, dyski cyfrowe, płyty CD, płyty DVD, pliki komputerowe, interfejsy, procesory, monitory, monitory dotykowe,
urządzenia do gry działające z odbiornikiem telewizyjnym,
kamery cofania, urządzenia sygnalizacyjne dla pojazdów
mechanicznych, czujniki parkowania, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, kuchenny sprzęt elektryczny do gotowania, smażenia,
pieczenia, opiekania, zaparzania, elektryczne urządzenia
do zaparzania kawy i herbaty, elektryczne ekspresy do kawy,
smażarki elektryczne, przenośne urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze pieczywa, opiekacze kanapek,
aparatura chłodząca do napojów, aparatura do suszenia,
aparatura do suszenia owoców, elektryczne urządzenia
do suszenia owoców, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania powietrza, elektryczne formy
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do wypiekania ciasta, elektryczne formy do wypiekania wafli, elektryczne garnki ciśnieniowe, elektryczne ogrzewacze
stóp, filtry do kawy elektryczne, filtry do wody pitnej, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grzejniki, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy do układania włosów, lodówki, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza,
podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody (części maszyn),
podgrzewanie wody (aparatura), rożen, suszarki do bielizny
elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk
montowane przy umywalkach, suszarki powietrze, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do kąpieli, urządzenia i instalacje do gotowania,
urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, instalacje
klimatyzacyjne do pojazdów, filtry powietrza do klimatyzacji,
dmuchawy, instalacje do filtrowania powietrza w pojazdach,
żarówki samochodowe, diody, reflektory samochodowe, reflektory motocyklowe, klosze do lamp, osłony do lamp, lampy
kierunkowskazów, lampy bezpieczeństwa, latarki, urządzenia
do oświetlenia pojazdów, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze
do pojazdów, instalacje do podgrzewania foteli w pojazdach, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb w pojazdach, części zamienne i akcesoria do wyżej wymienionych
artykułów, 12 zapalniczki samochodowe, alarmy antywłamaniowe id samochodów, do motocykli i do skuterów, urządzenia chroniące przed kradzieżą samochody, motocykle, skutery, pojazdy mechaniczne, 28 urządzenia do gry działające
z odbiornikiem telewizyjnym, 34 e-papierosy, płyny do napełniania e-papierosów, tytoń, wyroby tytoniowe, namiastki
papierosów, papierosy, cygara, przybory dla palaczy, zapałki,
zapalniczki, fajki, papierośnice, popielniczki dla palaczy, woreczki na tytoń, gilotynki do cygar, papierosy elektroniczne,
e-papierosy, namiastki tytoniu - wyroby imitujące papierosy,
bloczki bibułki papierosowej, zioła do palenia, tytoń do żucia, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające na swobodne oglądanie
i kupowanie w sklepie i hurtowni towarów oraz prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem Internetu
oraz dystrybucja towarów przez Internet: papierosów, e-papierosów, płynów do napełniania e-papierosów, namiastek
papierosów, wyrobów imitujących papieros, akcesoriów dla
palaczy, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu
gospodarstwa domowego, podzespołów elektronicznych,
elektroniki użytkowej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
marketing, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi
importowo eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, 40 produkcja
e-papierosów, płynów do napełniania e-papierosów, papierosów, namiastek papierosów.
463865
(220) 2016 11 14
UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA,
Warszawa
(540) CHOPIN UNIVERSITY PRESS
(210)
(731)

9

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 płyty CD, DVD i inne, 16 książki, czasopisma,
nuty, 35 reklama w czasopismach, 38 portale i strony internetowe, 41 usługi wydawnicze.
469463
(220) 2017 03 24
HERNIK ALEKSANDER ZAKŁAD USŁUG
BUDOWLANYCH HERBUD, Rogoźnik
(540) HERBUD MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 6 armatura do przewodów metalowa, przewody centralnego ogrzewania metalowe, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, rury metalowe,
11 aparatura i instalacje chłodnicze, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do klimatyzacji, kolektory słoneczne, kominki domowe, pompy cieplne, przewody jako części instalacji
sanitarnych, instalacje wodociągowe, 17 materiały ciepłochronne, izolatory, kauczuk syntetyczny, osłony niemetalowe do rur, przewody giętkie niemetalowe, taśmy izolacyjne, wata szklana do izolacji, wełna mineralna jako izolator,
19 materiały budowlane niemetalowe, kanały niemetalowe
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 37 usługi
budownictwa, izolowanie budynków, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie oraz naprawy
urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawy instalacji
ogrzewczych, budowa i konserwacja rurociągów.
470447
(220) 2017 04 13
TVN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) player MOTO
(210)
(731)

(531)

26.01.01, 26.01.10, 26.03.01, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 38 dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem
miejsca na strony WWW, usługi poczty elektronicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW, dostarczanie dostępu do stron MP3 i MP4 w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w sieci internetowej, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali
internetowych, prowadzenie, organizowanie, udostępnianie,
przesyłanie i rozpowszechnianie serwisów internetowych
i portali internetowych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych z zakresu wiadomości
bieżących, nauki, techniki, fantastyki, edukacji, zdrowia, medycyny, hobby, rozrywki, kultury i sportu, usługi umożliwiania samoprezentacji, komunikacji i konwersacji użytkownikom serwisu lub portalu internetowego, dostarczanie
interfejsów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu
tworzenia i dostosowywania usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej,
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, udostępnianie komunikatorów internetowych, usługi transmisyjne
w sieci WWW, portale do współdzielenia materiałów wideo,
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usługi łączności elektronicznej, przesyłanie wiadomości, informacji i danych za pośrednictwem Internetu i innych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, udostępnianie on-line
forów, czat-roomów, dzienników, blogów oraz serwerów
do transmisji wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, transmisja obejmująca nośniki elektroniczne, treści multimedialne, materiały wideo,
filmy, obrazki, obrazy, teksty, fotografie, gry, treści wytworzone przez użytkownika, treści audio oraz informacje za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych i komunikacyjnych, zapewnianie wspólnych forów on-line dla
użytkowników do wysyłania, oglądania, dzielenia się, krytykowania, oceniania i komentowania treści wideo i innych treści
multimedialnych, zapewnianie cyfrowej dystrybucji audycji
audio i wideo za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie portalu z treściami wideo do wspólnego
korzystania w celach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi
telekomunikacyjne zawarte w tej klasie: usługi ogłoszeń elektronicznych, informacja o telekomunikacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami,
przesyłanie informacji, łączność poprzez terminale komputerowe, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz
danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej
sieci komputerowej, transmisja przez telewizję kablową,
usługi poczty głosowej, usługi telefoniczne, zlecenia przywoławcze, usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji i wiadomości, usługi emisji sygnału
radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania
programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego odbiorcy z możliwością
wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację
z klientem, usługi przekazu obrazu i dźwięku łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu programów i inteligentnej
automatycznej selekcji programów które mają być zapisywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie
dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie
informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, urządzeń
do kodowania dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, transmisja treści
audio i wideo na żądanie, wysyłanie treści audio i wizualnych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja
filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, progra-
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mów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem
radia, telewizji, Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych
i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania,
odtwarzania dźwięku i obrazu, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, dostarczanie informacji o rozrywce,
edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach
sportowych, organizowanie koncertów, pokazów, imprez
rozrywkowych, widowisk teatralnych, usługi organizacji imprez sportowych, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików
MP3 i MP4 ze stron WWW poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej: prowadzenie i udostępnianie
serwisów internetowych umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, obrazami, materiałami
dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie i rozpowszechnianie
informacji, danych i innych treści tekstowych, graficznych,
dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub
rozrywkowych, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, publikacje elektroniczne online, publikacje elektroniczne książek, filmów i periodyków,
fotoreportaże, dostarczanie rozrywki za pośrednictwem internetu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych,
w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie, obsługa
i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów
edukacyjnych i rozrywkowych, obsługa gier prowadzonych
w systemie on-line, za pomocą sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, usługi elektronicznych
zbiorów bibliotecznych, usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, fotografie, gry, treści generowane przez
użytkownika, treści audio i związane z nimi informacje przez
sieci komputerowe i komunikacyjne, usługi w zakresie rozrywkowych publikacji cyfrowych wideo, dźwiękowych
i multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagranych
taśm wideo, cyfrowych dysków wideo, nagrań multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagranych taśmy wideo,
cyfrowych dysków wideo za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie rozrywki, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji
w dziedzinie rozrywki za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje dotyczące programów
telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, 42 opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, usługi
dotyczące oprogramowania komputerowego zawarte w tej
klasie, oprogramowanie komputerowe umożliwiające załadowywanie, wysyłanie, pokazywanie, przedstawianie, dzielenie się i udostępnianie elektronicznych mediów lub informacji
za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komunikacyjnych oraz pisanie bloga, usługi udostępniania czasu dostępu
do sieci Internet - kawiarenka internetowa, usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, prowadzenie serwerów i portali
internetowych, projektowania i tworzenia baz danych oraz
dostarczania treści i danych do baz danych, projektowanie
i programowanie aplikacji komputerowych, internetowych
i multimedialnych, umieszczanie i utrzymywanie na własnych serwerach serwisów internetowych i stron interneto-
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wych osób trzecich oraz tekstów, informacji, danych, plików
elektronicznych lub innych treści zawierających obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub/i treści audiowizualne osób trzecich,
prowadzenie i udostępnianie serwisów internetowych
umożliwiających samoprezentację oraz komunikację, konwersację, tworzenie społeczności i wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, a także umożliwiających udostępnianie i przechowywanie przez osoby trzecie tekstów,
informacji, danych lub plików elektronicznych zawierających
obrazy, grafikę, dźwięk, tekst lub treści audiowizualne, hosting aplikacji komputerowych i internetowych na rzecz
osób trzecich, opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania
nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, usługi zapewniania dostępu do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego pobieranie, wychwytywanie, zamieszczanie,
pokazywanie, edytowanie, granie, transmisję strumieniową,
przeglądanie, podgląd, wyświetlanie, oznaczanie, blogowanie, współdzielenie, manipulowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, powielanie lub udostępnianie w inny sposób
elektronicznych mediów, treści multimedialnych, wideo, filmów, rysunków, obrazów, tekstów, fotografii, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji
przez Internet lub inne sieci komputerowe i komunikacyjne,
zapewnienie dostępu do oprogramowania nie do pobrania
umożliwiającego współdzielenie treści multimedialnych i komentarzy wśród użytkowników, zapewnienie dostępu
do oprogramowania nie do pobrania umożliwiającego dostawcom treści śledzenie treści multimedialnych, hosting
treści multimedialnych dla osób trzecich, utrzymywanie
na serwerze multimedialnych treści rozrywkowych i edukacyjnych na rzecz osób trzecich, udzielanie informacji w zakresie elektroniki użytkowej.
(210) 470965
(220) 2017 04 26
(731) GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) GET IN LEASING

(531) 24.15.01, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi badania rynku i prognoz ekonomicznych, usługi
specjalistycznego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie wynajmu maszyn
i urządzeń biurowych, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności,
prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, audyt przedsiębiorstw, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, aukcje samochodowe, sporządzanie wyciągów z kont, promocja sprzedaży
wykonywana na rzecz osób trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych, doradztwo
podatkowe (rachunkowość), księgowość i rachunkowość,
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich,
doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja
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o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 36 usługi
w zakresie ubezpieczeń, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie majątku nieruchomego, pośrednictwo
i doradztwo finansowe, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty,
leasing samochodów i środków trwałych, usługi udzielania
i obsługi kredytów i pożyczek, usługi finansowe w zakresie
floty samochodowej, usługi konsultacyjno - doradcze w zakresie leasingu, usługi zarządzania ryzykiem finansowym,
usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości internetowej,
usługi kredytowe, usługi maklerskie, brokerskie, audytorskie,
windykacja należności, wydawanie i obsługa kart kredytowych, usługi w zakresie ekspertyz i prognoz finansowych,
wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, agencje obsługi nieruchomości, leasing budynków, wynajem nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi w zakresie ubezpieczeń
związanych z zobowiązaniem spłaty należności, doradztwo
w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie, 37 usługi w zakresie wynajmu maszyn i sprzętu budowlanego, usługi budowlane,
naprawy, usługi instalacyjne, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 39 usługi w zakresie wynajmu środków
transportu lądowego i lotniczego, usługi wynajmu wszelkich
środków transportu, doradztwo w zakresie wszystkich ww.
usług, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 44 usługi w zakresie wynajmu maszyn rolniczych.
(210) 471088
(220) 2017 04 28
(731) DOMISZEWSKI JAN PPHU POLYTRADE, Czachowo
(540) AKA ELECTRIC
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory i wentylatory, roboty kuchenne elektryczne, roboty
koszące, roboty odkurzające, roboty do czyszczenia podłóg,
ścian i chodników, urządzenia do przenoszenia i transportu,
generatory elektryczności, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, silniki, układy napędowe i części maszyn dystrybutory automatyczne, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, oraz części i akcesoria do wymienionych
towarów, zawarte w tej klasie., maszyny do dozowania mydła, opalarki [elektryczne], pistolety do kleju termotopliwego, pistolety dozujące klej, elektryczne, maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów,
maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące
i do obróbki powierzchni, maszyny, narzędzia i urządzenia
do mocowania i łączenia, młyny i rozdrabniarki, obrabiarki,
sortowniki odpadów, urządzenia do zszywania materiałów
i skóry, urządzenia filtrujące, separujące i wirówki, drukarki 3d,
dłutownice, elektryczne młoty udarowe, elektryczne otwieracze do puszek, maszyny do mieszania, maszyny napędzane pneumatycznie, elektronarzędzia, narzędzia hydrauliczne,
narzędzia mechaniczne, narzędzia pneumatyczne, maszyny
budowlane, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, sprężarki, prasownice i maglownice, odkurzacze, mopy
parowe, myjki ciśnieniowe, pralki, wirówki, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, zmywarki, maszyny do szycia,
sokowirówki, wyciskarki wolnoobrotowe elektryczne, blendery elektryczne, maszynki do mielenia elektryczne, miksery
kuchenne elektryczne, noże elektryczne, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna
i obuchowa, przyrządy do przygotowywania żywności, noże
kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów,
budowlane, do naprawy i konserwacji, podnośniki, oraz
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części i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte w tej
klasie, dźwigniki ręczne [narzędzia ręczne], lewarki uruchamiane ręcznie, przybory do manicure i pedicure, przybory
do obcinania i usuwania włosów, przybory do układania
włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, elektryczne urządzenia do układania włosów, elektryczne żelazka
parowe, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], maszynki
do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych
zabiegach pielęgnacyjnych, nożyce, nożyczki, ostrza nożyc,
pincety, przyrządy do strzyżenia [ręczne], przyrządy ręczne
do kosmetycznej pielęgnacji brwi, rozpylacze pompowane
ręcznie, żelazka elektryczne, krajarki obsługiwane ręcznie,
otwieracze do puszek [nieelektryczne], gumowe wycieraczki
do okien [narzędzia obsługiwane ręcznie], łuparki do drewna [narzędzia obsługiwane ręcznie], maszynki do strzyżenia
do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], moździerze i tłuczki, narzędzia ręczne, depilatory, golarki, lokówki,
prostownice i karbownice do włosów, trymery, 9 urządzenia
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, nośniki danych, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia do obróbki za pomocą energii elektrycznej,
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, oraz części i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte w tej klasie, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, stacje ładowania
dla pojazdów elektrycznych, sprzęt do komunikacji, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, dekodery,
sprzęt, akcesoria, urządzania komputerowe, urządzenia i aparatura telekomunikacyjna i informatyczna, sprzęt RTV, sprzęt
do komunikacji, alkomaty, elektroniczne nianie, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne, urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę
i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, kominki,
filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje
do obróbki przemysłowej mianowicie urządzenia do oczyszczania gazu, piekarniki i piece przemysłowe (nie do żywności i napojów), urządzenia do obróbki chemicznej, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające i regulacyjne
do instalacji wodnych i gazowych, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, parownice (generatory pary),
myjki do okien elektryczne, suszarki do włosów, ekspresy ciśnieniowe do kawy (elektryczne), czajniki elektryczne, grille
elektryczne, parowary elektryczne, opiekacze do kanapek,
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tostery, gofrownice, oczyszczacze powietrza, nawilżacze
powietrza, osuszacze powietrza, ogrzewacze powietrza,
termowentylatory, klimatyzatory przenośne, wentylatory,
lodówki turystyczne elektryczne, podgrzewacze do butelek,
oraz części i akcesoria do wymienionych towarów, zawarte
w tej klasie, 21 przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia,
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki.
(210) 471217
(220) 2017 05 04
(731) HANUSEK MACIEJ, Racibórz
(540) BUDKA NIETELEFONICZNA
(510), (511) 9 druty [przewody] telefoniczne, dzwonki
do pobierania do telefonów komórkowych, nadajniki [telekomunikacja], słuchawki telefoniczne, smartofony, telefoniczne
urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe,
telefony komórkowe, telepromptery, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, słuchawki [zakładane na głowę],
odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt
fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, przenośne odtwarzacze multimedialne, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, elektroniczne tablice wyświetlające, interaktywne
tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami
dotykowymi, instalacje elektryczne, aparaty fotograficzne,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automatyczne sekretarki, dzwonki sygnalizacyjne, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, komputery, komputery
przenośne [podręczne], nadajniki sygnałów elektronicznych,
neony reklamowe, nośniki do rejestracji dźwięku, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki audiowizualne, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, pliki muzyczne
do pobierania, programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], programy sterujące komputerowe, nagrane,
programy komputerowe nagrane, publikacje elektroniczne,
do pobrania, sprzęt komputerowy, szafy grające, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do nauczania,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do transmisji dźwięku, znaki cyfrowe, znaki świecące, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rozrywkowym, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja
multimedialna i usługi fotograficzne, usługi biblioteczne,
usługi edukacyjne i instruktażowe, tłumaczenia.
(210) 471377
(220) 2017 05 09
(731) GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PARTNER GET IN BANK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.01, 24.15.08
(510), (511) 9 magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych (karty inteligentne), karty
obciążeniowe, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe i karty płatnicze, czytniki kart, oprogramowanie komputerowe dla umożliwienia kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, weryfikująca aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i kart płatniczych, czytniki kart, komputery, urządzenia peryferyjne do komputerów, urządzenia do transmisji danych,
komputerowe nośniki danych, pamięci komputerowe, urządzenia do transmisji i przetwarzania informacji, czytniki, programy komputerowe, oprogramowanie do zabezpieczenia
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składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych
informacji klienta używanych przez osoby, instytucje bankowe i finansowe, dane na nośnikach magnetycznych i optycznych, dyski magnetyczne, optyczne, dyski audio-video, dyski
kompaktowe, dyskietki, urządzenia do interkomunikacji,
elektroniczne urządzenia biurowe, 35 reklama, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i przedsięwzięciami,
pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi
w zakresie badania rynku i prognoz ekonomicznych, usługi
w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi
w zakresie sporządzania analiz rynkowych, usługi pośrednictwa handlowego, analizy kosztów, ekspertyzy opłacalności,
prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, promocja sprzedaży wykonywana na rzecz osób trzecich, usługi agencji reklamowych z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych oraz ofert reklamowych, informacja,
doradztwo i konsulting w zakresie działalności gospodarczej oraz doboru metod i technik reklamowania, doradztwo
podatkowe (rachunkowość), księgowość i rachunkowość,
usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych świadczone na rzecz osób trzecich,
archiwizacja dokumentów, doradztwo i konsulting w zakresie archiwizacji dokumentów, organizowanie aukcji, usługi
audytorskie, w tym audyty finansowe, audyty sprawozdań
finansowych, audyty przedsiębiorstw, informacja o ww.
usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe,
doradztwo finansowe, usługi w zakresie bankowości internetowej, usługi kredytowe, usługi inwestycyjne, usługi związane z bankowością inwestycyjną, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
usługi maklerskie, brokerskie, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i papierami
wartościowymi, pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń,
inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
przyjmowanie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach,
finansowanie pożyczek, sprzedaż weksli, weksli własnych
oraz czeków, obrót i wymiana walut, usługi związane z kartami kredytowymi i płatniczymi, usługi związane z odzyskiwaniem kredytów, poręczanie funduszy, zapewnianie funduszy
(kapitałów) dla osób trzecich, doradztwo w zakresie obrotu
kapitałowego, udzielanie i zaciąganie kredytów w bankach,
wykonywanie operacji czekowych i wekslowych, windykacja należności, wydawanie i obsługa kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie
portfelem instrumentów finansowych, analiza finansowa
i doradztwo, doradztwo finansowe dotyczące podatków,
wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, usługi zastawu, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz
innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem finansowym,
doradztwo inwestycyjne, tworzenie i prowadzenie funduszy
inwestycyjnych i powierniczych, pośrednictwo giełdowe,
pośrednictwo w dokonywaniu inwestycji kapitałowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, usługi
depozytowe, w tym usługi sejfów depozytowych, usługi deponowania kosztowności, usługi elektronicznej portmonetki
o pamiętanej wartości, umożliwianie elektronicznych transferów funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych,
usługi związane z regulowaniem i autoryzowaniem transak-
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cji, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi dotyczące ubezpieczeń podróżnych, usługi weryfikacji czeków, obsługa czeków
podróżnych, usługi związane z emitowaniem i wykupywaniem/opłacaniem czeków podróżnych i voucherów podróżnych, usługi leasingowe, uzyskiwanie środków z tytułu należności przez ich sprzedaż osobom trzecim (faktoring), usługi
gwarantowane emisji papierów wartościowych (underwriting), wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi doradcze dotyczące
wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi sieci komputerowych, mianowicie: przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, udostępnianie łączności do przesyłania informacji poprzez terminale
komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych,
transmisje internetowe, prowadzenie forum on-line, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi umożliwiania dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi,
podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami
dla inwestorów, usługi umożliwiania dostępu do platformy
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut,
usługi świadczone przez agencje informacyjne, przesyłanie informacji, transmisja informacji, tekstu i obrazu przy
pomocy komputerów, komunikacja przy pomocy terminali
komputerowych, łączność elektroniczna, usługi prowadzenia portali internetowych, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej, usługi przesyłania danych,
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale komunikacyjne
i informacyjne, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet, rozpowszechnianie programów
i informacji za pośrednictwem Internetu, informacja o ww.
usługach, 41 publikacje multimedialne, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, edukacja, kursy korespondencyjne, tłumaczenia, publikowanie książek, usługi w zakresie rozrywki, nauczania, kształcenia, organizowanie i obsługa
konferencji oraz imprez, organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, organizowanie
loterii, organizacja i prowadzenie zjazdów, kongresów, wyjazdów i imprez integracyjnych, przyjęć, zawodów sportowych,
konkursów oraz turniejów sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o ww. usługach, 45 usługi prawnicze, wykonywanie ekspertyz prawnych, doradztwo prawne,
doradztwo w zakresie własności przemysłowej, informacja
o ww. usługach.
(210) 471991
(220) 2017 05 22
(731) KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) ZZM KOPEX GROUP

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 26.02.03
(510), (511) 4 paliwa, paliwa ciekłe, w tym benzyna i olej napędowy, paliwa gazowe i mineralne, koks, pył węglowy jako
paliwo, węgiel brunatny, węgiel kamienny, 6 konstrukcje metalowe i ich części, konstrukcje stalowe, odlewy metalowe
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i modele odlewnicze, metalowe elementy konstrukcyjne
maszyn i urządzeń górniczych, tuleje, podpory i stemple metalowe, metalowe stojaki cierne, stropnice członowe metalowe, zamki do stempli i stropnic członowych, metalowe obudowy tubingowe, drobne wyroby metalowe, w tym wałki,
korpusy, szczęki, wirniki oraz wyroby ślusarskie, 7 maszyny
i obrabiarki oraz ich części dla górnictwa, budownictwa,
energetyki, transportu, cukrowni, maszyny i urządzenia górnicze i budowlane oraz ich części, maszyny i urządzenia,
a mianowicie dmuchawy, kompresory, młyny, pompy, prasy
i prasy do celów przemysłowych, rozdrabniacze do celów
przemysłowych, transportery, podnośniki, części maszyn,
a mianowicie łożyska, wieńce, narzędzia, czopy, wały, osie,
przeguby, hamulce, sprzęgła, przekładnie, brykieciarki, reduktory ciśnienia, regulatory ciśnieniowe, zawory i filtry będące częściami maszyn lub silników, w tym zawory ciśnieniowe, generatory prądu, głowice i świdry wiertnicze jako części
maszyn, górnicze kombajny ścianowe, świdry górnicze, kołowroty, koparki do rowów, parowe kotły maszynowe, ładowarki, koparki, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, ładowarko - zwałowarki, narzędzia ręczne o napędzie innym niż
ręczny, instalacje odpylające, instalacje ssące do pyłu, dla celów oczyszczających, osprzęt kotłów maszynowych, kruszarki, obudowy maszyn, odmulniki, osadzarki, odwadniarki, odżużlacze, organy urabiające do kombajnów ścianowych
i chodnikowych, pasy do przenośników, sprężarki, prasy filtracyjne, przenośniki, przenośniki zgrzebłowe, przenośniki
taśmowe i inne urządzenia do transportu kopalnianego poziomego i pionowego, przesiewacze i inne maszyny do przesiewania, instalacje do przesiewania, sita dla przesiewaczy,
sita będące maszynami lub ich częściami, maszyny do robót
ziemnych, separatory, silniki inne niż do pojazdów lądowych,
mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, sterowanie pneumatyczne do maszyn i silników, sterownicze mechanizmy do maszyn i silników, uchwyty nożowe do organów urabiających, wciągniki, w tym wielokrążki,
wentylatory do silników, wiertarki, wieże wiertnicze pływające lub niepływające, wrębiarki do węgla, wyciągi kopalniane,
zagęszczacze, zsuwnie do transportu urobku, zwałowarki,
cylindry i tłoki siłowników hydraulicznych, siłowniki i stojaki
hydrauliczne, maszyny i urządzenia dla górnictwa, w tym
zmechanizowane obudowy górnicze, mechanizmy napędowe, transportery pneumatyczne, podajniki, regulatory prędkości do maszyn i silników, maszyny do rozdrabniania kopalin, maszyny do przeróbki rud, 9 instalacje elektryczne, kable
elektryczne, materiały na przewody instalacji elektrycznych,
w tym druty i kable, maski ochronne, przyrządy do ochrony
osobistej przeciw wypadkom, wyposażenie dla ratownictwa,
wyłączniki zdalnie sterowane, wykrywacze i detektory,
11 lampy górnicze, urządzenia i instalacje oświetleniowe
wraz z osprzętem i wyposażeniem, kanały kominowe, kanały
kominowe do kotłów grzewczych, instalacje i urządzenia
do celów klimatyzacji, w tym wentylatory, wyciągi kominowe, kanały dymowe do kominów, instalacje do ogrzewania
wodnego, instalacje do wytwarzania pary, w tym generatory
pary, inne niż części maszyn, automatyczne instalacje
do transportu popiołów, instalacje do oczyszczania wód
ściekowych, urządzenia do oczyszczania spalin, instalacje
do zaopatrywania w wodę, wymienniki ciepła, 12 kolejki łańcuchowe - przetokowe, łańcuchy napędowe do pojazdów
lądowych, wagony i platformy, mechanizmy wywrotkowe
będące częściami wagonów bądź platform, urządzenia
do przetaczania wagonów, przenośniki i transportery naziemne, zespoły napędowe jako części pojazdów, 13 zapalniki do materiałów wybuchowych stosowane w kopalniach,
materiały wybuchowe, lonty, zapalniki do materiałów wybuchowych, 16 informatory, w tym książki, biuletyny, karty i ar-
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kusze informacyjne, czasopisma, 17 uszczelnienia dla elementów maszyn i urządzeń o ruchu postępowo - zwrotnym,
obrotowym i spoczynkowym, elementy składowe węzłów
uszczelniających, zwłaszcza pierścienie uszczelniające niemetalowe oraz pierścienie prowadzące, oporowe, oporowo
- prowadzące przeciwwyciskowe, zgarniające i inne wykonane z wielkocząsteczkowych substancji organicznych będących masą plastyczną, 19 betonowe elementy budowlane,
konstrukcje budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, kanały i dukty niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, okładziny niemetalowe dla
budownictwa, podpory niemetalowe, zbiorniki murowane,
35 agencje importowo - eksportowe, agencje informacji
handlowej, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, wypożyczanie maszyn
i urządzeń dla biur, doradztwo, badania, poszukiwania, ekspertyzy oraz informacja w zakresie prowadzenia, organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, wycena w związku
z działalnością handlową, agencje eksport-import, agencje
informacji handlowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz ich systematyzacja, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja
personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym projektowanie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, takich jak ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiału
reklamowego, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy,
promocja sprzedaży, organizowanie targów lub wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, usługi konsultingowe
w związku z zarządzaniem oraz w zakresie księgowości podatkowej, zarządzania działalnością gospodarczą i nabywania towarów dla osób trzecich, 36 usługi konsultingowe
w zakresie finansów oraz dotyczące udzielania pożyczek,
37 instalacja, konserwacja oraz remonty i naprawy maszyn
i urządzeń górniczych, w tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wynajem maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych oraz prowadzenie działalności serwisowej dla tych
maszyn i urządzeń, regeneracja, wykonywanie przeglądów,
remontów i rekonstrukcji maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych oraz ich części, usługi montażowe w zakresie maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych oraz konstrukcji
stalowych, informacja budowlana, budownictwo, budownictwo podziemne, zwłaszcza tuneli, przekopów, chodników
górniczych, pochylni, sztolni, przejść podziemnych, przepustów, przecisków oraz szybów, studni, zbiorników wraz
z obiektami związanymi jak podszybia, wloty, kieszenie, lunety, roboty betoniarskie, zbrojeniowe, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, roboty górnicze oraz roboty wydobywcze w branży górniczej, izolowanie budynków, zabezpieczanie przed korozją, budowa i naprawy magazynów,
budownictwo przemysłowe, zakładanie, budowa i konserwacja rurociągów, montaż rusztowań, tynkowanie, uszczelnianie budynków, nadzór budowlany dla górnictwa, przemysłu, transportu, ochrony środowiska, budownictwo
przemysłowe, doradztwo budowlane, 39 dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego, magazynowanie, składowanie, 41 kształcenie praktyczne i pokazy w tym zakresie,
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organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, 42 analizy pokładów roponośnych, badania geologiczne, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe
dla osób trzecich, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne,
ekspertyzy oraz poszukiwania geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, badania
w dziedzinie mechaniki, prace badawczo - rozwojowe dla
osób trzecich, projektowanie budynków, opracowywanie
projektów technicznych, badania techniczne, prace badawczo - rozwojowe realizowane dla potrzeb własnych i osób
trzecich, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów
technicznych, prace badawczo - rozwojowe, technologiczne, doświadczalno-produkcyjne oraz badania atestacyjne
w zakresie węzłów uszczelniających, opracowywanie dokumentacji form wtryskowych, zespołów maszyn i urządzeń
wymagających stosowania uszczelnień zwłaszcza z zastosowaniem komputerowego wspomagania, doradztwo techniczne w zakresie techniki uszczelniania, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej.
(210) 471993
(220) 2017 05 22
(731) KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) KOPEX Machinery

(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01, 26.02.03, 27.05.01
(510), (511) 4 paliwa, paliwa ciekłe, w tym benzyna i olej napędowy, paliwa gazowe i mineralne, koks, pył węglowy jako
paliwo, węgiel brunatny, węgiel kamienny, 6 konstrukcje metalowe i ich części, konstrukcje stalowe, odlewy metalowe
i modele odlewnicze, metalowe elementy konstrukcyjne
maszyn i urządzeń górniczych, tuleje, podpory i stemple metalowe, metalowe stojaki cierne, stropnice członowe metalowe, zamki do stempli i stropnic członowych, metalowe obudowy tubingowe, drobne wyroby metalowe, w tym wałki,
korpusy, szczęki, wirniki oraz wyroby ślusarskie, 7 maszyny
i obrabiarki oraz ich części dla górnictwa, budownictwa,
energetyki, transportu, cukrowni, maszyny i urządzenia górnicze i budowlane oraz ich części, maszyny i urządzenia,
a mianowicie dmuchawy, kompresory, młyny, pompy, prasy
i prasy do celów przemysłowych, rozdrabniacze do celów
przemysłowych, transportery, podnośniki, części maszyn,
a mianowicie łożyska, wieńce, narzędzia, czopy, wały, osie,
przeguby, hamulce, sprzęgła, przekładnie, brykieciarki, reduktory ciśnienia, regulatory ciśnieniowe, zawory i filtry będące częściami maszyn lub silników, w tym zawory ciśnieniowe, generatory prądu, głowice i świdry wiertnicze jako części
maszyn, górnicze kombajny ścianowe, świdry górnicze, kołowroty, koparki do rowów, parowe kotły maszynowe, ładowarki, koparki, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, ładowarko - zwałowarki, narzędzia ręczne o napędzie innym niż
ręczny, instalacje odpylające, instalacje ssące do pyłu, dla celów oczyszczających, osprzęt kotłów maszynowych, kruszarki, obudowy maszyn, odmulniki, osadzarki, odwadniarki, odżużlacze, organy urabiające do kombajnów ścianowych
i chodnikowych, pasy do przenośników, sprężarki, prasy filtracyjne, przenośniki, przenośniki zgrzebłowe, przenośniki
taśmowe i inne urządzenia do transportu kopalnianego poziomego i pionowego, przesiewacze i inne maszyny do przesiewania, instalacje do przesiewania, sita dla przesiewaczy,
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sita będące maszynami lub ich częściami, maszyny do robót
ziemnych, separatory, silniki inne niż do pojazdów lądowych,
mechanizmy sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, sterowanie pneumatyczne do maszyn i silników, sterownicze mechanizmy do maszyn i silników, uchwyty nożowe do organów urabiających, wciągniki, w tym wielokrążki,
wentylatory do silników, wiertarki, wieże wiertnicze pływające lub niepływające, wrębiarki do węgla, wyciągi kopalniane,
zagęszczacze, zsuwnie do transportu urobku, zwałowarki,
cylindry i tłoki siłowników hydraulicznych, siłowniki i stojaki
hydrauliczne, maszyny i urządzenia dla górnictwa, w tym
zmechanizowane obudowy górnicze, mechanizmy napędowe, transportery pneumatyczne, podajniki, regulatory prędkości do maszyn i silników, maszyny do rozdrabniania kopalin, maszyny do przeróbki rud, 9 instalacje elektryczne, kable
elektryczne, materiały na przewody instalacji elektrycznych,
w tym druty i kable, maski ochronne, przyrządy do ochrony
osobistej przeciw wypadkom, wyposażenie dla ratownictwa,
wyłączniki zdalnie sterowane, wykrywacze i detektory,
11 lampy górnicze, urządzenia i instalacje oświetleniowe
wraz z osprzętem i wyposażeniem, kanały kominowe, kanały
kominowe do kotłów grzewczych, instalacje i urządzenia
do celów klimatyzacji, w tym wentylatory, wyciągi kominowe, kanały dymowe do kominów, instalacje do ogrzewania
wodnego, instalacje do wytwarzania pary, w tym generatory
pary inne niż części maszyn, automatyczne instalacje
do transportu popiołów, instalacje do oczyszczania wód
ściekowych, urządzenia do oczyszczania spalin, instalacje
do zaopatrywania w wodę, wymienniki ciepła, 12 kolejki łańcuchowe - przetokowe, łańcuchy napędowe do pojazdów
lądowych, wagony i platformy, mechanizmy wywrotkowe
będące częściami wagonów bądź platform, urządzenia
do przetaczania wagonów, przenośniki i transportery naziemne, zespoły napędowe jako części pojazdów, 13 zapalniki do materiałów wybuchowych stosowane w kopalniach,
materiały wybuchowe, lonty, zapalniki do materiałów wybuchowych, 16 informatory, w tym książki, biuletyny, karty i arkusze informacyjne, czasopisma, 17 uszczelnienia dla elementów maszyn i urządzeń o ruchu postępowo - zwrotnym,
obrotowym i spoczynkowym, elementy składowe węzłów
uszczelniających, zwłaszcza pierścienie uszczelniające niemetalowe oraz pierścienie prowadzące, oporowe, oporowo
- prowadzące przeciwwyciskowe, zgarniające i inne wykonane z wielkocząsteczkowych substancji organicznych będących masą plastyczną, 19 betonowe elementy budowlane,
konstrukcje budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, kanały i dukty niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, okładziny niemetalowe dla
budownictwa, podpory niemetalowe, zbiorniki murowane,
35 agencje importowo - eksportowe, agencje informacji
handlowej, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, wypożyczanie maszyn
i urządzeń dla biur, doradztwo, badania, poszukiwania, ekspertyzy oraz informacja w zakresie prowadzenia, organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, wycena w związku
z działalnością handlową, agencje eksport - import, agencje
informacji handlowej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych oraz ich systematyzacja, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja
personelu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym projektowanie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla
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osób trzecich, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, takich jak ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiału reklamowego, wypożyczanie materiału
reklamowego, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy,
promocja sprzedaży, organizowanie targów lub wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, usługi konsultingowe
w związku z zarządzaniem oraz w zakresie księgowości podatkowej, zarządzania działalnością gospodarczą i nabywania towarów dla osób trzecich, 36 usługi konsultingowe
w zakresie finansów oraz dotyczące udzielania pożyczek,
37 instalacja, konserwacja oraz remonty i naprawy maszyn
i urządzeń górniczych, w tym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wynajem maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych oraz prowadzenie działalności serwisowej dla tych
maszyn i urządzeń, regeneracja, wykonywanie przeglądów,
remontów i rekonstrukcji maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych oraz ich części, usługi montażowe w zakresie maszyn i urządzeń górniczych i budowlanych oraz konstrukcji
stalowych, informacja budowlana, budownictwo, budownictwo podziemne, zwłaszcza tuneli, przekopów, chodników
górniczych, pochylni, sztolni, przejść podziemnych, przepustów, przecisków oraz szybów, studni, zbiorników wraz
z obiektami związanymi jak podszybia, wloty, kieszenie, lunety, roboty betoniarskie, zbrojeniowe, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, roboty górnicze oraz roboty wydobywcze w branży górniczej, izolowanie budynków, zabezpieczanie przed korozją, budowa i naprawy magazynów,
budownictwo przemysłowe, zakładanie, budowa i konserwacja rurociągów, montaż rusztowań, tynkowanie, uszczelnianie budynków, nadzór budowlany dla górnictwa, przemysłu, transportu, ochrony środowiska, budownictwo
przemysłowe, doradztwo budowlane, 39 dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego, magazynowanie, składowanie, 41 kształcenie praktyczne i pokazy w tym zakresie,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
poradnictwo zawodowe, porady w zakresie edukacji lub
kształcenia, 42 analizy pokładów roponośnych, badania geologiczne, badania techniczne, prace badawczo-rozwojowe
dla osób trzecich, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne,
ekspertyzy oraz poszukiwania geologiczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, badania
w dziedzinie mechaniki, prace badawczo - rozwojowe dla
osób trzecich, projektowanie budynków, opracowywanie
projektów technicznych, badania techniczne, prace badawczo - rozwojowe realizowane dla potrzeb własnych i osób
trzecich, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów
technicznych, prace badawczo - rozwojowe, technologiczne, doświadczalno - produkcyjne oraz badania atestacyjne
w zakresie węzłów uszczelniających, opracowywanie dokumentacji form wtryskowych, zespołów maszyn i urządzeń
wymagających stosowania uszczelnień zwłaszcza z zastosowaniem komputerowego wspomagania, doradztwo techniczne w zakresie techniki uszczelniania, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.
(210) 472054
(220) 2017 05 24
(731) CALZE G.T. SRL, Casaloldo, IT
(540) RELAXSAN
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(531) 29.01.13, 26.11.01, 24.13.25, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 10 pończochy i skarpetki uciskowe, medyczne
pończochy i skarpetki, skarpetki dla diabetyków, skarpetki
bawełniane uciskowe produkty ortopedyczne.
472218
(220) 2017 05 26
PROBABY PSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) + plus Baby
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.05, 26.01.16
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się
na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 20 meble, lustra, ramki
obrazów, chodziki dla dzieci, stojaki na czasopisma, łóżeczka
dla małych dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, kojce dla dzieci,
kołyski, komody, łóżeczka dla niemowląt, materace, materace sprężynowe do łóżek, maty do kojców dziecięcych, maty
do przewijania niemowląt, meble, poduszki, pościel, oprócz
bielizny pościelowej, przewijaki, regały [meble], 24 narzuty na łóżka i obrusy, bielizna domowa, bielizna kąpielowa
[z wyjątkiem odzieży], materiały na bieliznę osobistą, bielizna pościelowa, kołderki do przykrywania nóg, moskitiery,
pokrowce na poduszki, pokrycie na materace, poszewki, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła [tkaniny], tekstylne ręczniki do twarzy, ręczniki tekstylne, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe balony
do zabawy, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe [zabawki], bąki [zabawki], butelki do karmienia lalek, deskorolki,
domki dla lalek, gry planszowe, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, grzechotki, hulajnogi [zabawki],
huśtawki, karuzele, klocki [zabawki], konie na biegunach [zabawki], kukiełki, lalki, latające krążki [zabawki], latawce, lotki
[gry], lotnie, łóżka dla lalek, marionetki, maski [zabawki], misie
pluszowe, zestawy modelarskie, przeskalowane [zabawki],
modele pojazdów przeskalowane, stoły do piłkarzyków,
piłki do gier, pistolety [zabawki], pluszowe zabawki, pływaki do kąpieli i pływania, pneumatyczne pistolety [zabawki],
pojazdy [zabawki], pokoiki dla lalek, puzzle, rakiety [do gry],
rzutki, strzałki [gra], samochody sterowane radiem [zabawki], sanki [artykuły sportowe], siatki [artykuły sportowe], siatki
na motyle, skrobaczki do nart, ubranka dla lalek, zabawki ruchome, zabawki wepchane, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe.
472329
(220) 2017 05 29
HOLZWERKSTOFFE VERTRIEBSHOLDING AG,
Stockerau, AT
(540) DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
biurowe.
(210)
(731)
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(210) 472470
(220) 2017 06 01
(731) ROKICKI KRZYSZTOF EUROMAX, Szumowo
(540) Chrrup!

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 produkty spożywcze z owsa, przekąski
na bazie zbóż, przekąski z pieczywa chrupkiego, przekąski
na bazie ryżu, przekąski wykonane z pszenicy, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna związana z przekąskami na bazie zbóż,
w szczególności w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz
za pośrednictwem sieci Internet.
(210)
(731)
(540)

472893
(220) 2017 06 13
POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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handlowe w zakresie pochodzenia towarów, gromadzenie,
rozpowszechnianie i dostarczanie informacji handlowej,
informacje handlowe i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], informacja handlowa
wspomagana komputerowo, usługi w zakresie komputerowych baz danych, przetwarzanie danych, opracowywanie
informacji statystycznych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych,
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, informacja o powyższych
usługach, 41 publikacja elektroniczna on-line periodyków
i książek, usługi edukacyjne, usługi rozrywkowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konkursów,
organizowanie pokazów na żywo, konferencje, wystawy i seminaria, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
degustacje win [usługi edukacyjne], publikowanie recenzji,
organizowanie konkursów kulinarnych, edukacja w zakresie zdrowego żywienia i bezpieczeństwa żywności, usługi
edukacyjne związane z technologią żywności i technikami
kulinarnymi, edukacja w zakresie podnoszenia świadomości
społecznej w dziedzinie dodatków do żywności, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i rozdania
nagród, usługi organizowania imprez, prezentacji i pokazów,
gal, przyjęć, widowisk, festiwali, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i zawodowych,
organizowanie plebiscytów, organizowanie widowisk oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie informacji o imprezach, warsztatach, pokazach, rozrywce, konkursach, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line, usługi w zakresie publikacji
czasopism, periodyków i tekstów, książek, druków, filmów,
nagrań dźwiękowych i video, doradztwo w zakresie ww.
usług, informacja o powyższych usługach.
472912
(220) 2017 06 13
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) BASIC line cat

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 08.07.11, 26.15.09, 26.15.25
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], gazety, książki, afisze, plakaty, albumy fotograficzne, albumy kolekcjonerskie,
atlasy, kalendarze, katalogi, koperty na butelki z kartonu lub
papieru, publikacje drukowane, poradniki, przewodniki, almanachy, informatory, zaproszenia, gazetki, wydawnictwa
periodyczne i nieperiodyczne, magazyny, albumy, afisze,
broszury, prospekty, fotografie, 35 reklama, doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu towarów, w tym żywności,
usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie technik
kulinarnych, żywności oraz dodatków do żywności, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowej żywności, reklama interaktywna, promocja sprzedaży, informacje
statystyczne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów promocyjnych oraz reklamowych, badania rynku, badania opinii społecznej, dostarczanie informacji handlowej, informacje handlowe, informacje

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla
psów i kotów, mleko dla kotów.
(210) 473005
(220) 2017 06 16
(731) Chen Jianzhong, Wólka Kosowska
(540) Rosa Lia

(531) 27.05.01, 05.05.01, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 25 odzież obuwie, nakrycia głowy, akcesoria
na szyję, szaliki, apaszki, chusty, szale, szaliki, bielizna, bielizna nocna, bielizna osobista, biustonosze, majtki, bielizna
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termoaktywna, czapki i czapeczki sportowe, krawaty, odzież
sportowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, odzież dla
małych dzieci, paski, skarpetki i pończochy, rajstopy, wyroby
pończosznicze, spódnice, sukienki, spodnie, spodenki, dżinsy, legginsy, wyprawki dziecięce [odzież], buty, czapki, rękawice, pidżamy, szlafroki, kostiumy i stroje kąpielowe, kapelusze, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, futra
(odzież), odzież futrzana, futrzane nakrycia głowy.
(210) 473295
(220) 2017 06 23
(731) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno
(540) MEDIJUANA
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, preparaty do prania,
5 białkowe suplementy diety, preparaty farmaceutyczne,
preparaty weterynaryjne, olejki lecznicze, leki pomocnicze do celów medycznych, środki uspokajające, leki
wzmacniające, guma do żucia do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
9 publikacje elektroniczne, do pobrania, kodowane karty magnetyczne, smartfony, 25 T-shirty, odzież, spodnie,
obuwie, czapki, 29 oleje jadalne, masło, mleko sojowe,
nasiona, przetworzone, białko do celów kulinarnych, zupy,
30 guma do żucia, napoje na bazie kakao, czekolada, kawa,
wyroby cukiernicze, przyprawy, 31 karmy i pasze dla zwierząt, nasiona, rośliny, 32 esencje do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, piwo, 34 waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, papierosy
elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, 35 usługi agencji importowo-exportowych, reklama,
sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych, telemarketing, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
42 badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 44 sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, sanatoria, usługi terapeutyczne,
salony piękności, usługi ogrodnicze.
473301
(220) 2016 06 30
OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) APETICONTROL
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych,
leki dla ludzi, leki wzmacniające, leki do użytku medycznego,
leki pomocnicze, leki w płynie, syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi,
mineralne suplementy diety, napoje lecznicze, preparaty
medyczne wspomagające odchudzanie, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające
do żywności o działaniu leczniczym, środki przeciwbólowe,
przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, zioła lecznicze, napary i herbatki lecznicze, żywność dla niemowląt.
(210)
(731)

(210)
(731)

473329
(220) 2017 06 24
ATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Libiąż
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(540) ATMAT
(510), (511) 7 drukarki 3D, skanery 3D, egzoszkielety, szkielety elektromechaniczne, myjki ciśnieniowe, obrabiarki mechaniczne CNC, obrabiarki konwencjonalne, zautomatyzowane
linie produkcyjne, stanowiska zrobotyzowane do spawania,
roboty przemysłowe, stanowiska robocze do montażu podzespołów, 37 naprawy drukarek 3D, naprawy i konserwacja
robotów przemysłowych, serwis i modernizacja maszyn i instalacji przemysłowych, 40 drukowanie 3D, 42 doradztwo
techniczne, testy ciśnieniowe, projektowanie CAD.
473351
(220) 2017 06 26
MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLONIA-STAL ŚWIDNICA,
Świdnica
(540) MKS POLONIA STAL ŚWIDNICA

(210)
(731)

(531)

21.03.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 16 afisze, albumy, plakaty, kartki pocztowe, druki, kalendarze, torby z papieru, papierowe chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, przybory do pisania, karty okolicznościowe i karty wstępu na zawody sportowe, podstawki
do piwa, broszury, wyroby z kartonu w postaci opakowań,
etykiet, szyldów, plakatów, banerów wystawowych, podstawek, afiszy, katalogi reklamowe, podręczniki instruktażowe
o tematyce sportowej, 24 ręczniki, chorągwie tekstylne, flagi,
nie z papieru ujęte w tej klasie, sztandary, proporce tekstylne, serwetki tekstylne, etykiety tekstylne, 25 odzież i odzież
sportowa, nakrycia głowy, obuwie sportowe, opaski na głowę, szaliki, osłony do obuwia, daszki przeciwsłoneczne.
(210) 473385
(220) 2017 06 26
(731) LAZAROWICZ-SZCZEPANIK JOANNA, Przemyśl;
BORYS ZENON, Przemyśl
(540) Pączkowo Z miłości do jakości

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.17, 08.01.07,
08.01.10, 02.01.01, 02.01.30
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze.
(551) wspólne prawo ochronne

Nr ZT48/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

473568
(220) 2017 06 30
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KURZEPA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) TRANSOIL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 4 paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, oleje
napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe,
parafina, paliwa silnikowe, paliwa lotnicze, koks naftowy, paliwa
na bazie ksylenu, smary, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych,
sprzedaż asfaltów, smoły, płynów hamulcowych, płynów hydraulicznych, płynów do chłodnic samochodowych, płynów
do spryskiwaczy, preparatów pielęgnacyjnych do samochodów, środków konserwujących i antykorozyjnych, odmrażaczy
do szyb i zamków samochodowych, sprzedaż wyrobów chemicznych i ich półproduktów, sprzedaż poliolefin, prowadzenie
na terenie stacji paliw sklepów w zakresie towarów artykułów
spożywczych, przemysłowych, motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw oraz innych materiałów powszechnego
i codziennego użytku, usługi w zakresie organizacji i zarządzania
programami lojalnościowymi dla klientów, usługi administracyjne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyciągów
z kont, usługi w zakresie zarządzania zakupami i transakcjami,
usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyciągów
z kont, usługi dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa do pojazdów mechanicznych i usług świadczonych przez stacje benzynowe, reklama, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych,
tworzenie i rozpowszechnianie tekstów sponsorowanych, kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, rachunkowość, przygotowywanie list płac, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, 37 usługi stacji obsługi samochodów
(tankowanie i obsługa), usługi motoryzacyjne prowadzone
na stacjach paliw, mianowicie usługi myjni samochodowych,
usługi zabezpieczania pojazdów przed korozją, usługi wymiany
olejów, usługi w zakresie napraw pojazdów i przyczep, usługi
wymiany opon, usługi bieżnikowania opon, usługi w zakresie
prowadzenia stacji paliw, 43 serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi w zakresie prowadzenia restauracji i hoteli, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, przygotowywanie dań spożywczych (żywność i napoje)
na zamówienie oraz usługi kateringowe w tym zakresie, usługi
barowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], kawiarnie, lodziarnie, kafeterie, usługi obiektów gościnnych w zakresie posiłków
i napojów.
(210) 473720
(220) 2017 07 05
(731) SZCZERBOWSKI PRZEMYSŁAW HEVER, Gdynia
(540) HEVER SALONY SNU
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(531) 05.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 łóżka, materace, sofy, meble tapicerowane,
łóżka do sypialni, materace hotelowe, materace morskie,
materace z certyfikatem morskim, łóżka hotelowe, meble,
meble do sypialni, pościel (oprócz bielizny pościelowej), dekoracje okienne, rolety rzymskie, rolety wewnętrzne tekstylne, drewniane lub papierowe, poziome żaluzje wewnętrzne,
24 bielizna pościelowa i koce, ręczniki hotelowe, tkaniny dekoracyjne, tkaniny z certyfikatem morskim, tkaniny obiciowe,
tkaniny z certyfikatem IMO, tkaniny zasłonowe, tkaniny hotelowe, tkaniny niepalne, tkaniny trudnopalne, firany, zasłony,
narzuty na, 27 tapety, tapety tekstylne, dywany, chodniki
i maty, wykładziny, maty łazienkowe , 36 wynajem nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami.
(210) 473945
(220) 2017 07 11
(731) KAŁUŻA ROBERT, Warszawa
(540) KEL

(531)

26.03.01, 26.03.05, 26.03.23, 26.13.25, 27.05.01, 15.09.01,
15.09.10
(510), (511) 9 sprzęt elektroinstalacyjny: łączniki, gniazda,
puszki, wtyczki, rozgałęźniki wtyczkowe, osłony bezpiecznikowe, rozdzielnice, bezpieczniki, skrzynki do przyłączy, tablice rozdzielcze, zaciski przewodów, złącza, instalacje i przewody elektryczne, kable i osłony do kabli, szafy rozdzielcze,
rurki, koryta elektroinstalacyjne, elektryczne części przyłączeniowe zwłaszcza elektryczne gniazda wtykowe, rozgałęźniki [elektryczność], urządzenia wskaźnikowe [elektryczne/
elektroniczne], ograniczniki elektryczne, przyrządy antyinterferencyjne [elektryczność], elektryczne i elektroniczne
urządzenia oraz aparatura (bezprzewodowa i/lub przewodowa), służąca do przekazywania sygnałów zakłóceniowych
do urządzeń i aparatury regulującej, sterującej, kontrolnej,
pomiarowej, przekaźnikowej i rejestrującej, łączniki elektryczne/elektroniczne, zwłaszcza łączniki instalacyjne, łączniki instalacyjne urządzeń, łączniki przechylne, łączniki uchylne, łączniki obrotowe, łączniki przyciskowe, łączniki
samopowrotne, łączniki pociągane, łączniki przesuwne
i łączniki wielokrotne, przekaźniki sygnałów elektrycznych/
elektronicznych, przetwornice elektryczne, ograniczniki prądu rozruchowego, zwłaszcza do urządzeń oświetleniowych,
czujniki do rozpoznawania ruchu (detektory ruchu), szmerów, jasności, gazów, dymu, temperatury lub innych wielkości fizycznych do użytku w technice instalacji wewnętrznych
i zewnętrznych budynku, zwłaszcza do regulowania oświetlenia, nadzoru pomieszczeń i budynku, przełączniki pojedyncze, przełączniki z przyciskiem „dzwonek”, przełączniki
z przyciskiem „światło”, przełączniki schodowe, przełączniki
krzyżowe, przełączniki podwójne, gniazda z bolcem uziemiającym i bez bolca, gniazda specjalne komputerowe
i światłowodowe, wtyczki proste, wtyczki proste ze stykiem
uziemiającym, wtyczki boczne, wtyczki boczne ze stykiem
uziemiającym, gniazda proste, gniazda proste z bolcem uziemiającym, elementy podświetlające do włączników, przedłużacze, przedłużacze jednogniazdowe, przedłużacze wielogniazdowe, przedłużacze bębnowe, przedłużacze zwijane
na bębnie, przedłużacze bębnowe ze stałym nieobracającym się gniazdem, przedłużacze specjalistyczne, przedłużacze poliuretanowe, przedłużacze listwowe, przedłużacze
domowe, przedłużacze przeciwprzepięciowe, 35 reklama,
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reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, rozpowszechnianie reklam, wynajem bilbordów i tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, usługi wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, telemarketing,
usługi marketingowe, usługi public relations, kolportaż próbek, bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, projektowanie
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób
trzecich, agencje informacji handlowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, informacja o działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania dotyczące działalności gospodarczej, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing [doradztwo biznesowe],
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
pośrednictwa w handlu, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, analizy kosztów, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wyceny handlowe, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi aukcyjne, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, usługi projektowania i konstrukcji plakatów
reklamowych, projektowanie i opracowywanie szaty graficznej wyrobów promocyjnych, gadżetów reklamowych, sprzedaż w tym sprzedaż on-line takich produktów jak: sprzęt
elektroinstalacyjny: łączniki, gniazda, puszki, wtyczki, rozgałęźniki wtyczkowe, osłony bezpiecznikowe, rozdzielnice,
bezpieczniki, skrzynki do przyłączy, tablice rozdzielcze, zaciski przewodów, złącza, instalacje i przewody elektryczne, kable i osłony do kabli, szafy rozdzielcze, rurki, koryta elektroinstalacyjne, elektryczne części przyłączeniowe zwłaszcza
elektryczne gniazda wtykowe, rozgałęźniki [elektryczność],
urządzenia wskaźnikowe [elektryczne/elektroniczne], ograniczniki elektryczne, przyrządy antyinterferencyjne [elektryczność], elektryczne i elektroniczne urządzenia oraz aparatura (bezprzewodowa i/lub przewodowa), służąca
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do przekazywania sygnałów zakłóceniowych do urządzeń
i aparatury regulującej, sterującej, kontrolnej, pomiarowej,
przekaźnikowej i rejestrującej, łączniki elektryczne/elektroniczne, zwłaszcza łączniki instalacyjne, łączniki instalacyjne
urządzeń, łączniki przechylne, łączniki uchylne, łączniki obrotowe, łączniki przyciskowe, łączniki samopowrotne, łączniki
pociągane, łączniki przesuwne i łączniki wielokrotne, przekaźniki sygnałów elektrycznych/elektronicznych, przetwornice elektryczne, ograniczniki prądu rozruchowego, zwłaszcza do urządzeń oświetleniowych, czujniki do rozpoznawania
ruchu (detektory ruchu), szmerów, jasności, gazów, dymu,
temperatury lub innych wielkości fizycznych do użytku
w technice instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku, zwłaszcza do regulowania oświetlenia, nadzoru pomieszczeń i budynku, przełączniki pojedyncze, przełączniki z przyciskiem „dzwonek”, przełączniki z przyciskiem „światło”,
przełączniki schodowe, przełączniki krzyżowe, przełączniki
podwójne, gniazda z bolcem uziemiającym i bez bolca,
gniazda specjalne komputerowe i światłowodowe, wtyczki
proste, wtyczki proste ze stykiem uziemiającym, wtyczki
boczne, wtyczki boczne ze stykiem uziemiającym, gniazda
proste, gniazda proste z bolcem uziemiającym, elementy
podświetlające do włączników, przedłużacze, przedłużacze
jednogniazdowe, przedłużacze wielogniazdowe, przedłużacze bębnowe, przedłużacze zwijane na bębnie, przedłużacze bębnowe ze stałym nieobracającym się gniazdem, przedłużacze specjalistyczne, przedłużacze poliuretanowe,
przedłużacze listwowe, przedłużacze domowe, przedłużacze przeciwprzepięciowe, 42 badania techniczne, badania
w dziedzinie mechaniki, prace badawczo-rozwojowe [dla
osób trzecich], doradztwo w zakresie planowania zużycia
energii, inżynieria techniczna, opracowywanie projektów
technicznych, analizy systemów komputerowych, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, oznaczeń
towarów i usług, opakowań, etykiet, usługi projektowania
i konstrukcji nowych wyrobów, opakowań i plakatów informacyjnych, folderów, wizytówek, znaków graficznych, projektowanie stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, stoisk przenośnych związanych z promocją, digitalizacja
dokumentów, tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób
trzecich informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób trzecich, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych,
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej (IT), usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w celu organizowania
i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji
za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób
trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
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na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub
usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper
łączy, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji
nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz
przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych,
tekstów, grafik i danych, oraz usługi tworzenia i utrzymywania stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile osobiste,
treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę
i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią
umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji na wiele
stron internetowych.
474033
(220) 2017 07 12
MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA BUŁAWKA
SPÓŁKA JAWNA, Chełmno
(540) Windyy
(210)
(731)
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474425
(220) 2017 07 21
SZCZECIŃSKA FABRYKA WÓDEK STARKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) S 10 STARKA Adventure SPECIAL EDITION

(210)
(731)

(531) 18.03.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje spirytusowe, napoje alkoholowe wysokoprocentowe.
474568
(220) 2017 07 25
MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH
COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa
(540) C
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 akcesoria metalowe do okien, metalowe elementy do hamowania okien, osprzęt metalowy do okien,
blokady do okien z metalu, metalowe blokady do zamków
na oknach.
(210) 474267
(220) 2017 07 18
(731) DŁUŻNIEWSKI KRZYSZTOF, Malec
(540) Show Poland
(531) 01.01.02, 27.05.21, 29.01.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, piwo, napoje na bazie piwa, 33 napoje alkoholowe, wyroby spirytusowe,
35 zgromadzenie i wyeksponowanie w sklepach detalicznych oraz hurtowniach napojów alkoholowych, piwa, napojów na bazie piwa, napojów alkoholowych oraz wyrobów
spirytusowych celem umożliwienia klientom dokonania
wyboru i zakupów w dogodnych warunkach, prowadzenie
sklepów i hurtowni z napojami bezalkoholowymi, piwem,
napojami alkoholowymi i wyrobami spirytusowymi, usługi
w zakresie sprzedaży wyżej wymienionych towarów w sieciach komputerowych zwłaszcza w Internecie.
474707
(220) 2017 07 28
SZCZECIŃSKA FABRYKA WÓDEK STARKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Starka PRESTIGE

(210)
(731)
(531)

03.07.01, 03.07.02, 03.07.07, 03.07.21, 03.07.24, 05.05.20,
02.01.01, 02.09.14, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi public relations, udostępnienie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, rozpowszechnianie
reklam, reklama, promocja sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych.
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje spirytusowe, napoje alkoholowe wysokoprocentowe,
wódki.
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(540) OKNA-DRZWI-BRAMY MRÓZ ALUMINIUM I PCV

474740
(220) 2017 07 28
CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Construct

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.10, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210) 474750
(220) 2016 10 27
(731) PODWYSOCKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) FÉRIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież wierzchnia dla kobiet, spodnie,
koszule, bluzki, podkoszulki, topy [odzież], sukienki damskie,
spódnice, tuniki, płaszcze, kurtki, apaszki [chustki], szale, bezrękawniki, kamizelki, swetry, żakiety z dzianiny, blezery, narzutki na ramiona, nakrycia głowy, stroje wizytowe.
474755
(220) 2017 07 28
MIĄSKOWSKA HANNA FABRYKA MEBLI ORFEUSZ
BOBO, Chwaszczyno
(540) Fabryka Mebli ORFEUSZ bobo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 20 biurka, fotele, kanapy, otomany, komody, kredensy, krzesła, ławy, meblowe konstrukcje drewniane, łóżka,
materace, materace sprężynowe do mebli, meble, poduszki,
stoły, blaty, szezlongi, sofy, toaletki jako meble, 35 handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom, handlowe wyceny, usługi agencji importowo - eksportowych, sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym i za pośrednictwem globalnej siei internetowej, a także wysyłkowej mebli i wyrobów
związanych z meblarstwem, promocja sprzedaży dla osób
trzecich.
(210)
(731)

474971
(220) 2017 08 03
OKNA MRÓZ-GUDAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.13.25, 26.04.09
(510), (511) 6 aluminiowe ramy do okien przesuwnych,
okiennice metalowe, okna metalowe, okna pancerne posiadające ramy metalowe, drzwi metalowe, metalowe drzwi
pancerne, okucia do drzwi metalowe, 19 okiennice niemetalowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okna niemetalowe, okna
pancerne posiadające niemetalowe ramy, drzwi niemetalowe, 37 wymiana okien, naprawa okien, konserwacja okien,
izolacja termiczna okien, instalowanie ram okiennych, wymiana ram okiennych, instalacja folii okiennych, montaż okuć
okiennych, montaż folii okiennych, montaż drzwi i okien,
montaż i naprawa żaluzji okiennych, naprawa i izolacja połączeń okiennych.
(210)
(310)
(330)
(731)
(540)

474973
(220) 2015 10 01
US 86594249, 86594261 (320)
2015 04 10;
US
IAP Worldwide Services, Inc., Cape Canaveral, US
IAP

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie flotą pojazdów, usługi doradcze dla służb rządowych i bezpieczeństwa narodowego,
mianowicie usługi badań i konsultacji w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania dla celów marketingu
i handlu detalicznego, 37 usługi komunikacyjne, mianowicie usługi instalacji sieci komunikacyjnych, usługi instalacji satelitarnych stacji naziemnych, usługi instalacji kabli
i światłowodów komunikacyjnych, budownictwo, mianowicie usługi budowlane, nadzór budowlany, informacje
i doradztwo budowlane, rozbiórka budynków, budownictwo przemysłowe, budownictwo portowe, budowa falochronów i budowli podwodnych, budowa magazynów,
budowa parkingów, dróg, systemów odwadniających
i uzbrojenia terenu, konserwacja flot pojazdów, usługi zapewniania obiektów infrastruktury w przypadkach katastrof i sytuacji kryzysowych, mianowicie usługi budowlane
i usługi inżynierii wodno - lądowej, usługi budowania pomieszczeń z przeznaczeniem do zamieszkania, prowadzenia biur, warsztatów, lecznic i szpitali, kuchni, pralni oraz
generatorów energii elektrycznej, 38 usługi komunikacyjne, mianowicie obsługa i zarządzanie sieciami przesyłu
danych, usługi obsługi satelitarnych stacji naziemnych,
39 usługi kontroli ruchu lotniczego, usługi transportu
oraz składowania, mianowicie transport ciężkiego sprzętu oraz ładunków dla osób trzecich, obsługa i zarządzanie
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magazynami, mianowicie usługi magazynowania i przechowywania dla osób trzecich, logistyka transportu, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, usługi pomocy
udzielanej w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof,
mianowicie zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę,
42 usługi zarządzania związane z inżynierią środowiska,
usługi komputerowe, w tym zarządzanie na miejscu systemami informatycznymi, opracowywanie systemów,
w tym tworzenie i wdrażanie oprogramowania, sprzętu
oraz rozwiązań technologicznych dla celów tworzenia
i wdrażania rządowego i komercyjnego oprogramowania użytkowego i baz danych, opracowanie i stworzenie
operacyjnej architektury przedsiębiorstw, integrowanie
oprogramowania zabezpieczającego informacje w architekturę komputerową przedsiębiorstw państwowych oraz
przeprowadzanie testów działania oraz zabezpieczeń
oprogramowania rządowego, zabezpieczanie informacji,
mianowicie projektowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, badania i rozwój technologii w sektorze usług rządowych i bezpieczeństwa
narodowego, usługi inżynierskie dla satelitarnych stacji
naziemnych, usługi zapewniania infrastruktury w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof, mianowicie usługi projektowe, usługi pomocy udzielanej w przypadkach
klęsk żywiołowych i katastrof, mianowicie zapewnianie
wsparcia technicznego, usług projektowych i inżynieryjnych dla pomieszczeń dostosowanych do zamieszkania,
prowadzenia biur, warsztatów, lecznic i szpitali, kuchni,
pralni oraz generatorów energii elektrycznej, 44 usługi
pomocy udzielanej w przypadkach klęsk żywiołowych
i katastrof, mianowicie świadczenie medycznych usług
klinicznych.
(210) 474985
(220) 2016 01 28
(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE
(540) IMPERIS
(510), (511) 1 wyroby chemiczne do celów rolniczych,
ogrodniczych i leśniczych, w szczególności środki wzmacniające dla roślin, środki chemiczne i/lub biologiczne do zwalczania stresu u roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
środki ochrony nasion, środki czynne powierzchniowo, naturalne lub syntetyczne substancje chemiczne do stosowania
jako materiał wabiący pod względem seksualnym lub środki
przeciwko insektom, 5 środki do zwalczania robactwa, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
474994
(220) 2017 08 04
DE 302017101384.5
(320)
2017 02 13
DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
München, DE
(540) Because you matter
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pojazdów
i ich części, administrowanie w relacjach z klientami, usługi promocji lojalności klienta, 36 usługi finansowe, leasing
finansowy, usługi finansowe dotyczące pojazdów, usługi
ubezpieczeniowe dotyczące pojazdów, doradztwo finansowe dotyczące pojazdów, 37 instalacja, czyszczenie, naprawy
i konserwacja pojazdów i ich części, 39 usługi transportowe,
wynajmowanie pojazdów, leasing pojazdów.
(210)
(310)
(330)
(731)

(210)
(731)

475011
(220) 2017 08 04
RUPRICH MAŁGORZATA ESTHETIC INSTITUTE,
Chrzanów
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(540) Esthetic Institute

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.07.20, 26.11.12, 26.15.01
(510), (511) 41 usługi w zakresie szkoleń kosmetologicznych,
usługi w zakresie szkoleń medycznych.
(210) 475164
(220) 2017 08 09
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) BERIMAL

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25, 26.11.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, 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, w tym nielecznicze produkty toaletowe ,preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, 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, chemiczne preparaty
i materiały diagnostyczne, 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) 475165
(220) 2017 08 09
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) BERIMAL +

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01, 24.17.05
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
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chudzania, 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, w tym nielecznicze
produkty toaletowe ,preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wspomagające leczenie, 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, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne,
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) 475169
(220) 2017 08 09
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) BERIMAL
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała,
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała,
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy
i ciała, wody kosmetyczne, 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, w tym nielecznicze
produkty toaletowe ,preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały zawarte w tej klasie, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty
wspomagające leczenie, 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, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
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(210) 475264
(220) 2017 08 16
(731) MIASTO KALISZ, Kalisz
(540)

(531)

29.01.12, 25.07.08, 05.01.16, 07.01.03, 07.01.08, 12.01.10,
01.15.11
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, aparaty pamięciowe, dyski, pendrive, banki energii, pamięci komputerowe,
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, urządzenia i osprzęt
elektryczny i elektroniczny do współpracy z komputerem,
komputerowy sprzęt peryferyjny, komputerowe urządzenia
peryferyjne, notesy elektroniczne, notesy komputerowe, myszy komputerowe, joysticki, utrwalone na nośnikach Informacje i dane, programy komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające Informacje
co do nawigacji i podróży, publikacje elektroniczne, 14 breloczki do kluczy, broszki, ozdobne monety i medale okolicznościowe, spinki do mankietów, spinki do krawatów, szpilki
ozdobne, zegarki, ozdoby z bursztynu, ozdoby ze srebra, figurki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, szkatułki, 16 papier, karton, wyroby z tych materiałów, a mianowicie albumy, afisze,
plakaty, bloczki do pisania, foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne, atlasy, mapy geograficzne, przewodniki,
wydawnictwa kartograficzne, plany, broszury, karty okolicznościowe, widokówki, pocztówki, koperty, papeterie, chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopisma, periodyki, magazyny, komiksy, dzienniki, gazety, druki, ulotki,
emblematy, fotografie, kalendarze, katalogi, koperty, karty
pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki,
nalepki reklamowe, odbitki, notesy, przybory do pisania, publikacje, wydawnictwa, śpiewniki, repertuary drukowane,
drukowane publikacje i rozkłady, skrypty, szyldy z papieru
lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub
z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej,
czapeczki z papieru, torby do pakowania z papieru, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły do pakowania
i przechowywania, pudełka z papieru lub tektury, materiały
piśmienne, artykuły biurowe, wyroby papiernicze i introligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie, 18 skóra i imitacje skóry, walizy, walizki, torby podróżne, komplety podróżne, torby, torby na zakupy, plecaki, portfele, portmonetki,
etui na klucze, portfele na karty wizytowe, opakowania
ze skóry, parasole i parasolki, pokrowce na parasole, parasole
ogrodowe, 20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne, rzeźby wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, dmuchane balony reklamowe, dekoracje
wiszące, ozdoby stołowe z drewna, tworzyw sztucznych
drewniane pudła i pudełka do przechowywania, kasetki
i szkatułki nie z metalu, pojemniki z kości, z rogu, z trzciny,
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ramy do obrazów, ramki na zdjęcia zawarte w tej klasie,
skrzynki pocztowe niemetalowe i niemurowane, drzewce
flagowe, stojaki do wystawiania gazet, muszle, tablice
na ogłoszenia, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklam, stoiska wystawowe, szyldy z drewna lub tworzyw
sztucznych, 21 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby artystyczne wykonane z takich materiałów jak
porcelana, terakota lub szkło zawarte w tej klasie, wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz
pojemniki, 22 markizy, markizy plastikowe, z materiałów tekstylnych, sztucznych, torby, torby do pakowania z materiałów tekstylnych, plecaki tekstylne, komplety podróżne tekstylne, portfele i portmonetki tekstylne, etui tekstylne, etui
na klucze, portfele tekstylne na karty wizytowe, altany reklamowe i gastronomiczne, konstrukcje płaskie przenośne pokryte tkaninami, plandeki, plandeki z nadrukiem reklamowym, ścianki promocyjne, rollupy, namioty, namioty
reklamowe, akcesoria i części składowe do namiotów, pokrycia i siatki maskujące, parawany plażowe - tekstylne osłony
przeciwsłoneczne oraz przeciwwiatrowe do użytku zewnętrznego, 25 odzież, koszulki, podkoszulki, koszulki polo,
T-shirty, T-shirty z nadrukami okolicznościowymi, nakrycia
głowy, czapki, czapeczki, czapeczki okolicznościowe, 26 paski do noszenia (smycze), wstęgi do dekorowania, emblematy ozdobne, opaski na ręce, numery startowe, wstęgi do dekorowania, 28 gry i zabawki, artykuły i sprzęt sportowy,
dekoracje świąteczne, zabawki pluszowe, 30 czekolada, wyroby czekoladowe, batony, pralinki, ciastka czekoladowe, wyroby piekarnicze, herbatniki, wafle, ciasta, ciastka, ciasteczka,
wyroby cukiernicze, słodycze, trufle, cukierki, galaretki owocowe, chipsy, płatki kukurydziane, kawa i namiastki kawy, wyroby z udziałem kawy, kakao i wyroby na bazie kakao,
35 usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, organizowanie, prowadzenie i obsługa kampanii reklamowych,
akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług,
organizowanie targów handlowych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami i konkursami, promocja gospodarcza, usługi promocji gospodarczej gminy i podmiotów powiązanych z gminą, informacja o działalności
gospodarczej i handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, dystrybucja
materiałów reklamowych (ulotki, druków, prospektów, broszur), rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, w tym
ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi w zakresie kreowania wizerunku gminy, w tym
poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych przez
Gminę i podmioty powiązane z Gminą w związku z ich działalnością gospodarczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizowanie
dystrybucji materiałów promocyjnych, 41 organizowanie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów
i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, festiwali,
festiwali telewizyjnych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów,
estradowych, koncertów, widowisk multimedialnych, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub
laserów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii, konkursów, turniejów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konferencji i wykładów o tematyce kulinarnej,
kultury żywienia, zdrowej żywności i zdrowego odżywiania,
organizowanie w celach edukacyjnych targów zdrowej żyw-
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ności i zdrowego odżywiania, organizowanie w celach edukacyjnych lub kulturalnych targów i festiwali związane z propagowaniem kuchni innych narodów, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, w zakresie edukacji na temat zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, organizowanie zawodów sportowych, imprez i konkursów o charakterze sportowym, usługi związane z organizacją wypoczynku,
popularyzowanie sportu, informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze, publikowanie książek, przewodników turystycznych, wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych i związanych z organizacją
wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, rajdach,
o organizowanych zawodach sportowych i imprezach o charakterze sportowym, edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku. usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, festiwali, festiwali muzycznych, artystycznych,
kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, koncertów i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach płytach CD i DVD, telefoniczne
udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, festiwalach
telewizyjnych, rozrywkowych, naukowych, edukacyjnych,
o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach,
przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku.
475323
(220) 2017 08 14
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FROM POLAND with style

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, bransoletki silikonowe,
smyczki na klucze, figurki ze złota, z metali szlachetnych,
16 książki, albumy, broszury, druki, periodyki i publikacje nieperiodyczne, fotografie, materiały piśmienne, prezenty i pamiątki takie jak pocztówki, pamiątkowe reprodukcje, pamiątkowe długopisy, pamiątkowe pióra do pisania, pamiątkowe
ołówki, pamiątkowe notesy, pamiątkowe papierowe podkładki kuchenne, pamiątkowe magnesy na lodówkę, figurki,
karty z życzeniami, karty do kolekcjonowania, kalendarze,
afisze, plakaty, prospekty, papier do pakowania, papier do pisania, wyroby z kartonu takie jak artykuły do pakowania, opakowania, pudełka, zakładki do książek, ulotki, bilety, nalepki,
naklejki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, takie jak: walizy i torby podróżne, przywieszki do bagażu, aktówki, etui na karty [portfele], etui
na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, kosmetyczki
bez wyposażenia, kufry bagażowe, moleskin [imitacja skóry],
plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki,
pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, torby, torby na zakupy,
torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne
[z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki, walizki, walizki z kółkami, zestawy podróżne [wyroby skórzane], portfe-
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le, portmonetki, parasole, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, torebki materiałowe, wyroby rymarskie, 20 lustra,
lusterka, ramy do obrazów, ramki do zdjęć, towary z drewna,
korka, rattanu, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych takie jak:
ramki do zdjęć, ramki do luster, biżuteria, pudełka, pudełka
na biżuterię, podkładki kuchenne, koszyki, figurki drewniane,
z wosku, z rattanu, z kości słoniowej, z tworzyw sztucznych,
21 kieliszki, filiżanki, filiżanki espresso, kubki, kubki do herbaty, talerzyki, figurki z porcelany, terakoty, ze szkła, z kryształu,
28 zabawki, lalki, misie pluszowe, figurki do zabawy, modele
pojazdów w zmniejszonej skali, samochodziki, samochody
do zabawy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, gry, gra
w domino, gry planszowe, gry polegające na budowaniu,
układanki [puzzle], gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, choinki z materiałów syntetycznych, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], stojaki do choinek, balony, bąki
[zabawki], butelki do karmienia lalek, domki dla lalek, łóżka
dla lalek, ubranka dla lalek, drony (zabawki), grzechotki, kalejdoskopy, karty do bingo, karty do gry, klocki do zabawy [konstrukcyjne], konie na biegunach [zabawki], kości do gry, kręgle, latawce, maski teatralne, maski zabawkowe, modele
będące zabawkami, papierowe czapeczki na przyjęcia, piłki
do gier i zabaw, plansze do gry w warcaby, warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, roboty zabawkowe, rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], sprzęt
do gier wideo, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy,
śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki
na przyjęcia], śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 35 sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: breloczki do kluczy, bransoletki silikonowe, smyczki
na klucze, figurki ze złota, z metali szlachetnych, sprzedaż
detaliczna w zakresie następujących towarów: kieliszki, filiżanki, filiżanki espresso, kubki, kubki do herbaty, talerzyki, figurki z porcelany, terakoty, ze szkła, z kryształu, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: nagrania
dźwiękowe i audiowizualne, gry komputerowe i telewizyjne,
płyty CD, płyty DVD i inne nośniki danych zapisanych techniką cyfrową, etui na okulary, okulary, okulary ochronne
do uprawiania sportu, okulary przeciwsłoneczne, oprawki
do okularów, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących
towarów: książki, albumy, broszury, druki, periodyki i publikacje nieperiodyczne, fotografie, materiały piśmienne, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: prezenty
i pamiątki takie jak pocztówki, pamiątkowe reprodukcje, pamiątkowe długopisy, pamiątkowe pióra do pisania, pamiątkowe ołówki, pamiątkowe notesy, pamiątkowe papierowe
podkładki kuchenne, pamiątkowe magnesy na lodówkę, kieliszki, filiżanki, filiżanki espresso, kubki, kubki do herbaty, talerzyki, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: karty z życzeniami, karty do kolekcjonowania,
kalendarze, afisze, plakaty, prospekty, sprzedaż detaliczna
w zakresie następujących towarów: papier do pakowania,
papier do pisania, wyroby z kartonu takie jak artykuły do pakowania, opakowania, pudełka, zakładki do książek, ulotki,
bilety, nalepki, naklejki, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących
towarów: lustra, lusterka, ramy do obrazów, ramki do zdjęć,
towary z drewna, korka, rattanu, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki
morskiej i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: zabawki, lalki, misie pluszowe, figurki do zabawy, modele pojazdów w zmniejszonej skali, samochodziki, samochody
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do zabawy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, gry, gra
w domino, gry planszowe, gry polegające na budowaniu,
układanki [puzzle], gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, choinki z materiałów syntetycznych, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], stojaki do choinek, balony, bąki
[zabawki], butelki do karmienia lalek, domki dla lalek, łóżka
dla lalek, ubranka dla lalek, drony (zabawki), grzechotki, kalejdoskopy, karty do bingo, karty do gry, klocki do zabawy [konstrukcyjne], konie na biegunach [zabawki], kości do gry, kręgle, latawce, maski teatralne, maski zabawkowe, modele
będące zabawkami, papierowe czapeczki na przyjęcia, piłki
do gier i zabaw, plansze do gry w warcaby, warcaby, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, roboty zabawkowe, rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], sprzęt
do gier wideo, stoły do piłkarzyków, szachownice, szachy,
śmieszne gadżety na imprezy, tańce [bibeloty, podarki
na przyjęcia], śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: wyroby cukiernicze i słodycze, karmelki [cukierki],
pralinki, czekolada, czekoladki, chałwa, chipsy [produkty zbożowe], herbatniki, cukierki miętowe, guma do żucia, kawa,
herbata, kakao, substytuty kawy, kanapki, krakersy, makaroniki [wyroby cukiernicze], orzechy w czekoladzie, pastylki [wyroby cukiernicze], przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, sorbety [lody], lody, wafle ryżowe, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, cydr bezalkoholowy, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje izotoniczne, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami, soki, soki warzywne
[napoje], sorbety [napoje], sprzedaż detaliczna w zakresie
następujących towarów: napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), wódka, wino, anyżówka [likier], aperitify, brandy, cydr,
dżin, gorzkie nalewki, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, whisky, sprzedaż detaliczna w zakresie następujących towarów: skóra i imitacje skóry, wyroby
z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, walizy i torby
podróżne, parasole, parasolki i parasole przeciwsłoneczne,
przywieszki do bagażu, aktówki, etui na karty [portfele], etui
na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, kosmetyczki
bez wyposażenia, kufry bagażowe, moleskin [imitacja skóry],
plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na wizytówki,
pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, torby, torby na zakupy,
torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne
[z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki materiałowe,
torebki, walizki, walizki z kółkami, wyroby rymarskie, zestawy
podróżne [wyroby skórzane], portfele, portmonetki.
475438
(220) 2017 08 17
QUICK-MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzelin
(540) HYDROCON
(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 sta(210)
(731)
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li, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty
konserwujące stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb
i olejów, preparaty ułatwiające wyjmowanie odlewów
z formy, preparaty zabezpieczające mury przed wilgocią
z wyjątkiem farb, 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, 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.
(210) 475617
(220) 2017 08 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) IBUPROM SPORT

(531) 02.01.08, 02.01.23, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, 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, preparaty biologiczne do celów
medycznych, 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,
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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, terapeutyczne plastry, okłady, 10 wyroby
medyczne.
(210) 475619
(220) 2017 08 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) IBUPROM SPORT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01
(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, środki sanitarne takie jak: nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty
ziołowe do celów medycznych, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty 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 do celów leczniczych, zioła do celów leczniczych, napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry lecznicze,
okłady, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(210) 475622
(220) 2017 08 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540)
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(531) 02.01.08, 02.01.23, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych,
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, preparaty
biologiczne do celów medycznych, 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, terapeutyczne plastry, okłady, 10 wyroby medyczne.
(210) 475627
(220) 2017 08 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) IBUPROM SPORT ŻEL
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.03.01, 02.01.08, 02.01.23
(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, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty 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, okłady,
plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne.
(210) 475629
(220) 2017 08 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) ULTRA ICE Rekomendowany przez IBUPROM SPORT

(531) 02.01.08, 02.01.23, 25.12.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do golenia, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów,
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, preparaty
do depilacji, kremy do ciała, emulsje do ciała, płyny do ciała,
żele do ciała, balsamy do skóry, środki do mycia i kąpieli, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 5 preparaty farmaceutyczne, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne
i przeciwgorączkowe, preparaty witaminowe i mineralne do celów leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku
medycznego i terapeutycznego, kosmetyki lecznicze.
(210) 475628
(220) 2017 08 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) ULTRA ICE Rekomendowany przez IBUPROM SPORT

(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(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, środki sanitarne, takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów
medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceu-
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tyczne 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,
okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne.
(210) 475630
(220) 2017 08 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) ULTRA ICE KOMPRES CHŁODZĄCY
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nych, 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 do celów leczniczych, zioła
do celów leczniczych, napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne.
(210) 475633
(220) 2017 08 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) ULTRA ICE SPRAY CHŁODZĄCY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty do golenia, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, kompresy lecznicze.
(210) 475631
(220) 2017 08 23
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) ULTRA ICE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.16
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, preparaty
do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, preparaty ziołowe do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, spraye lecznicze.
(210) 475647
(220) 2017 08 23
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FLOROVIT Vital Complex
(510), (511) 1 nawozy ogrodnicze.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(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, środki sanitarne takie jak: nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne do celów
medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycz-

(210) 475674
(220) 2017 08 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) INOVOX Express smak miętowy

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.13.01, 25.07.08
(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
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kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawarte w tej klasie,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
medyczne, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla zwierząt, surowice nie dla
zwierząt, produkty pochodzące z krwi nie dla zwierząt,
preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okłady, kosmetyki lecznicze,
10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(210) 475683
(220) 2017 08 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) ULTRAVOX Maxe smak miętowy

(531) 27.05.01, 29.01.14, 19.13.01, 25.07.08
(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, preparaty medyczne, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla zwierząt, surowice
nie dla zwierząt, produkty pochodzące z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne
plastry, okłady, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne,
terapeutyczne plastry, okłady.
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(210) 475686
(220) 2017 08 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) INOVOX Express smak miodowo-cytrynowy

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.13.01, 25.07.08
(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, preparaty medyczne, witaminy, minerały
zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla zwierząt, surowice
nie dla zwierząt, produkty pochodzące z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne
plastry, okłady, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne,
terapeutyczne plastry, okłady.
(210) 475690
(220) 2017 08 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) INOVOX Express smak pomarańczowy

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.13.01, 25.07.08
(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, preparaty medyczne, witaminy, minerały
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zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy
diety, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla zwierząt, surowice
nie dla zwierząt, produkty pochodzące z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny
farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne
plastry, okłady, kosmetyki lecznicze, 10 wyroby medyczne,
terapeutyczne plastry, okłady.
(210) 475692
(220) 2017 08 24
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) Gripex MAX Gripex M

(531) 29.01.15, 27.05.01, 19.13.21, 01.03.16
(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, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe,
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty 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, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne.
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(210) 475716
(220) 2017 08 24
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE Herbitussin KASZEL

(531)

27.05.01, 29.01.14, 02.01.01, 02.01.03, 19.13.01, 05.05.07,
25.05.25
(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) 475734
(220) 2017 08 24
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) APARTAMENTY PARK SZCZĘŚLIWICKI

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, artykuły papierowe i materiały reklamowe nie zawarte w innych klasach, druki, materiały
biurowe, gazety, periodyki i książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty
foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury, zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone
przenośne budynki z materiałów niemetalowych, 35 usługi: reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej również online, prowadzenia badań rynkowych dotyczących:
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieru-
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chomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie 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 online, usługi inwestora
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym
planowania inwestycji budowlanej, usługi w zakresie analizy i oceny kosztów inwestycji budowlanych, 36 usługi
w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi
zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi
w zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego,
usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni
użytkowej, usługi: administrowania nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi
i gruntami, zbywanie i nabywanie nieruchomości: budynków, lokali mieszkalnych, komercyjnych oraz terenów
techniczno-użytkowych, analizy ekonomiczne do celów
opracowywania projektów użytkowania nieruchomości,
37 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 przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym w związku z realizacją
i odbiorem obiektów budowlanych, zarządzaniem budynkami, gruntami, nieruchomościami, usługi podmiotu
odpowiedzialnego za budowę nieruchomości, to jest organizację, realizację planu budowy i nadzór prac budowlanych w zakresie inżynierii cywilnej, przeprowadzanie
inspekcji budów, zarządzanie projektem budowy, usługi
doradztwa w zakresie budowy obiektów budowlanych,
usługi doradztwa dotyczące organizacji i prowadzenia
placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania,
39 usługi w zakresie: wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace projektowe w zakresie architektury
i technologii, usługi projektowania wystroju i dekoracji
wnętrz, wykonywania badań, ekspertyz, opinii i analiz
technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych,
geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi ekspertyz
inżynieryjnych, badań technicznych, usługi planowania
urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu,
opracowywania projektów technicznych użytkowania
nieruchomości, usługi badawcze i doradcze w zakresie
ochrony środowiska na terenie obiektów budowlanych,
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44 usługi w zakresie: ogrodnictwa krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników, 45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi ochrony mienia.
(210) 475751
(220) 2017 08 24
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOM NA BARTYCKIEJ

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły papierowe, materiały reklamowe,
druki, gazety, periodyki i książeczki i czekowe, publikacje
drukowane, magazyny, broszury, ulotki, karty z tworzyw
sztucznych nie zawarte w innych klasach, karty foliowane z drukiem nie zawarte w innych klasach, broszury, zaproszenia papierowe, terminarze, 19 ukończone budynki
z materiałów niemetalowych, 35 usługi: reklamy w zakresie
nieruchomości świadczonej również online, prowadzenia
badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych
do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie 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 online, usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, usługi w zakresie
analizy i oceny kosztów inwestycji budowlanych, 36 usługi
w zakresie: funkcji generalnego inwestora robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich, usługi
zarządzania nieruchomościami, sprzedaży i pośrednictwa
w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, usługi sprzedaży na kredyt, usługi w zakresie
wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, usługi:
administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią
użytkową, miejscami parkingowymi, rozliczania transakcji
kupna/sprzedaży nieruchomości, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi,
zespołami osiedlowymi i gruntami, zbywanie i nabywanie
nieruchomości: budynków, lokali mieszkalnych, komercyjnych oraz terenów techniczno-użytkowych, analizy ekonomiczne do celów opracowywania projektów użytkowania
nieruchomości, 37 usługi w zakresie: prowadzenia robót
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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 przedsiębiorcy odpowiedzialnego
za budowę pod względem finansowym w związku z realizacją i odbiorem obiektów budowlanych, zarządzaniem
budynkami, gruntami, nieruchomościami, usługi podmiotu
odpowiedzialnego za budowę nieruchomości, to jest organizację, realizację planu budowy i nadzór prac budowlanych
w zakresie inżynierii cywilnej, przeprowadzanie inspekcji
budów, zarządzanie projektem budowy, usługi doradztwa
w zakresie budowy obiektów budowlanych, usługi doradztwa dotyczące organizacji i prowadzenia placów budowy,
ich eksploatacji i zagospodarowania, 39 usługi w zakresie:
wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, powierzchni i obiektów magazynowych, usługi parkingowe, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki, prace
projektowe w zakresie architektury i technologii, usługi
projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, wykonywania
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, badań, ekspertyz i pomiarów geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów podwykonawczych dotyczących
inwestycji, usługi ekspertyz inżynieryjnych, badań technicznych, usługi planowania urbanistycznego wraz z infrastrukturą pomiarów terenu, opracowywania projektów
technicznych użytkowania nieruchomości, usługi badawcze i doradcze w zakresie ochrony środowiska na terenie
obiektów budowlanych, 44 usługi w zakresie: ogrodnictwa
krajobrazowego, pielęgnowania i utrzymywania trawników,
45 usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi
ochrony mienia.
475758
(220) 2017 08 25
OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) OTVARTA BLISKOŚĆ KOSZTUJE NIEWIELE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.24
(510), (511) 38 transmisja danych, usługi dostępu do Internetu, usługi telekomunikacyjne, telefonia komórkowa.
475759
(220) 2017 08 25
OTVARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) OTVARTA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.24
(510), (511) 38 transmisja danych, usługi dostępu do Internetu, usługi telekomunikacyjne, telefonia komórkowa.
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(210) 475874
(220) 2017 08 28
(731) CIELECKA BOŻENA INTERCARS24.PL, Wrocław
(540) INTER CARS24.pl quality made

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 24.17.02
(510), (511) 39 wynajem samochodów.
(210) 475887
(220) 2017 08 28
(731) JANUSZEWSKI JAN FABRYKA LODÓW, Koszalin
(540) CITRON

(531) 05.07.12, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kostka lodowa mrożona z dodatkiem naturalnego soku cytrynowego.
(210) 476006
(220) 2017 08 31
(731) SWISS CONCEPT OÜ, Talin, EE
(540) TORII
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki,
breloczki do kluczy, budziki, chronografy, czasomierze (zegarki), druciki z metali szlachetnych (biżuteria), kamienie
jubilerskie, kamienie półszlachetne, kasetki na biżuterię, kasetki do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, koperty
do zegarków, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki, łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, naszyjniki (biżuteria), obudowy zegarków, paski do zegarków, pierścionki (biżuteria), przyrządy do mierzenia czasu, pudełka
do eksponowania zegarków, spinki do mankietów, sprężyny
do zegarków, stopery, szkła do zegarków, tarcze (zegarmistrzostwo), wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków),
wskazówki do zegarków, zapięcia do biżuterii, zawieszki (biżuteria), zawieszki do breloków do kluczy, zegarki, zegarki
na rękę, zegary i zegarki elektryczne i elektroniczne, zwijane
etui na biżuterie.
(210) 476099
(220) 2017 09 04
(731) Edipresse Groupe SA, Lozanna, CH
(540) EDIPRESSE
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje
elektroniczne do pobrania w postaci gazet, magazynów,
czasopism, publikacje drukowane w postaci umożliwiającej
odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, książki
audio, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety, płyty,
pliki graficzne i muzyczne, aplikacje mobilne, programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, aplikacje, oprogramowanie i programy komputerowe
do przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane
w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, czytniki książek cyfrowych, 16 materiały drukowane, publikacje
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drukowane, artykuły piśmiennicze, czasopisma, gazety, magazyny, dzienniki, periodyki, książki, serie książek, podręczniki,
słowniki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi,
mapy, naklejki, nalepki, znaczki, plakietki papierowe, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, rysunki, skorowidze, koperty,
bilety i kupony papierowe, torby papierowe, torby na prezenty, torby na zakupy, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe, usługi
w zakresie reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy
prasowej, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów
reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie i organizowanie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach,
magazynach, na portalach internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usługi tworzenia i zarządzania bazami
danych, usługi aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania informacji
w komputerowych bazach danych, usługi kompilacji, systematyzacji i aktualizacji informacji w komputerowych bazach
danych, usługi dostarczania informacji handlowych, usługi
dostarczania informacji handlowych za pośrednictwem
komputerowych baz danych, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej udostępniane on-line, usługi w zakresie działalności informacyjnej dotyczącej udostępniania
danych o osobach fizycznych, prawnych i innych podmiotach, usługi informacyjne w zakresie udostępniania danych
o osobach fizycznych, prawnych i innych podmiotach on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi wyszukiwania informacji w plikach informatycznych i komputerowych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie
informacji handlowych, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, usługi w zakresie promocji
sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie sprzedaży
za pośrednictwem artykułów promocyjnych czasopismach,
gazetach i magazynów, usługi porównywania cen, usługi
badania rynku i opinii publicznej, usługi prenumeraty oraz
doręczania gazet, czasopism i magazynów osobom trzecim,
organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, usługi agencji
nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, wycena nieruchomości,
dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, mieszkań,
przestrzeni biurowej i pomieszczeń handlowych, organizowanie finansowania projektów budowlanych i zakupu nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, pobieranie czynszu, 38 usługi agencji informacyjnych
i prasowych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, portali i blogów internetowych, usługi udostępniania
portali internetowych, usługi udostępniania internetowego
forum dyskusyjnego, usługi udostępniania komputerowych
baz danych, usługi przydzielania dostępu do baz danych,
usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, przesyłanie wiadomości
za pośrednictwem witryny internetowej, usługi elektronicz-
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nej transmisji danych i dokumentów, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi poczty
elektronicznej, transmisja programów telewizyjnych i radiowych, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, 39 dostawa, wysyłanie i dystrybucja książek, gazet, czasopism i magazynów, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie gazet, czasopism, magazynów i książek,
w tym w formie elektronicznej i w Internecie, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie usług wydawniczych i publikacyjnych, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, usługi w zakresie publikowania gazet, czasopism, magazynów i książek, tekstów, innych niż do celów
reklamowych, w tym w formie elektronicznej i w Internecie,
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych),
usługi tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych, wypożyczanie gazet, czasopism, magazynów i książek, przygotowywanie tekstów do publikacji, usługi pisania
blogów, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, balów i koncertów,
organizowanie konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania nagród, usługi rozrywki, usługi sportowe
i kulturalne, usługi w zakresie organizowania, produkcji, przygotowywania i przeprowadzania imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych, usługi fotograficzne,
fotografika artystyczna, usługi fotoreportaży, usługi reporterskie, usługi filmowania, przygotowywanie prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcja nagrań audio i video,
produkcja multimedialna, produkcje programów radiowych
i telewizyjnych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi
informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, sportowych
i kulturalnych, wypoczynku i rekreacji, usługi w zakresie
parków i klubów rozrywki, usługi w zakresie wypoczynku
i rekreacji, 42 usługi w zakresie projektowania i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych dla osób trzecich,
administrowanie stronami internetowymi, projektowanie,
zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi online, projektowanie portali sieciowych, usługi przygotowywania serwisów
informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji, zasobów muzycznych, filmowych,
książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji, udostępnianie miejsc
na serwerach, usługi kawiarenek internetowych, hosting
serwerów i platform, hosting stron internetowych, hosting
treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line,
hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi projektowania
i opracowywania baz danych, usługi testowania produktów.
(210) 476100
(220) 2017 09 04
(731) Edipresse Groupe SA, Lozanna, CH
(540) E EDIPRESSE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe i obrazowe utrwalone na nośnikach danych,
publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje
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elektroniczne do pobrania w postaci gazet, magazynów,
czasopism, publikacje drukowane w postaci umożliwiającej
odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, książki audio, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu,
nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety, płyty, pliki graficzne i muzyczne, aplikacje mobilne, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, aplikacje,
oprogramowanie i programy komputerowe do przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku,
oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie
elektronicznej działalności wydawniczej, czytniki książek
cyfrowych, 16 materiały drukowane, publikacje drukowane,
artykuły piśmiennicze, czasopisma, gazety, magazyny, dzienniki, periodyki, książki, serie książek, podręczniki, słowniki,
afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki,
ulotki, formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, naklejki, nalepki, znaczki, plakietki papierowe, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, rysunki, skorowidze, koperty, bilety i kupony papierowe, torby papierowe, torby na prezenty, torby
na zakupy, materiały instruktażowe i do nauczania z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe, usługi w zakresie reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, usługi
rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, usługi wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie
tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu Intranetu, udostępnianie i organizowanie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach magazynach, na portalach Internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych
marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy marketingu i promocji, usługi
tworzenia i zarządzania bazami danych, usługi aktualizacji
i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych,
usługi wyszukiwania informacji w komputerowych bazach
danych, usługi kompilacji, systematyzacji i aktualizacji informacji w komputerowych bazach danych, usługi dostarczania
informacji handlowych, usług dostarczania informacji handlowych za pośrednictwem komputerowych baz danych,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
udostępniane on-line, usługi w zakresie działalności informacyjnej dotyczącej udostępniania danych o osobach fizycznych, prawnych i innych podmiotach, usługi informacyjne
w zakresie udostępniania danych o osobach fizycznych,
prawnych i innych podmiotach on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, usługi wyszukiwania informacji w plikach informatycznych i komputerowych dla osób
trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz
osób trzecich, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
artykułów promocyjnych czasopismach, gazetach i magazynów, usługi porównywania cen, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi prenumeraty oraz doręczania gazet,
czasopism i magazynów osobom trzecim, organizowanie
wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie nieruchomościami, usługi agencji nieruchomości,
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo w zakresie
nieruchomości, wycena nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości, mieszkań, przestrzeni biurowej

35

i pomieszczeń handlowych, organizowanie finansowania
projektów budowlanych i zakupu nieruchomości, usługi
powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa
finansowego w zakresie nieruchomości, pobieranie czynszu,
38 usługi agencji informacyjnych i prasowych, zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych, portali i blogów internetowych, usługi udostępniania portali internetowych,
usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego,
usługi udostępniania komputerowych baz danych, usługi
przydzielania dostępu do baz danych, usługi ogłoszeń elektronicznych, udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, usługi w zakresie przekierowywania do stron
internetowych, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem
witryny internetowej, usługi elektronicznej transmisji danych
i dokumentów, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, usługi poczty elektronicznej, transmisja programów telewizyjnych i radiowych, przekazywanie
on-line kartek z życzeniami, 39 dostawa, wysyłanie i dystrybucja książek, gazet, czasopism i magazynów, 41 usługi
w zakresie edukacji i nauczania, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie gazet, czasopism, magazynów i książek, w tym w formie
elektronicznej i w Internecie, usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne w zakresie usług wydawniczych i publikacyjnych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
usługi w zakresie publikowania gazet, czasopism, magazynów i książek, tekstów, innych niż do celów reklamowych,
w tym w formie elektronicznej i w Internecie, udostępnianie
publikacji elektronicznych (niepobieralnych), usługi tworzenia
publikacji multimedialnych i internetowych, wypożyczanie
gazet, czasopism, magazynów i książek, przygotowywanie
tekstów do publikacji, usługi pisania blogów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji,
kongresów, balów i koncertów, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania i wręczania nagród, usługi
rozrywki, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie organizowania, produkcji, przygotowywania i przeprowadzania imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sportowych,
usługi fotograficzne, fotografika artystyczna, usługi fotoreportaży, usługi reporterskie, usługi filmowania, przygotowywanie
prezentacji, filmów i audycji telewizyjnych, produkcja nagrań
audio i video, produkcja multimedialna, produkcje programów
radiowych i telewizyjnych, realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie i montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, wypoczynku i rekreacji,
usługi w zakresie parków i klubów rozrywki, usługi w zakresie
wypoczynku i rekreacji, 42 usługi w zakresie projektowania
i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych dla osób
trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi online,
projektowanie portali sieciowych, usługi przygotowywania
serwisów informacyjnych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji, zasobów muzycznych,
filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obrazów
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron
internetowych w celu pozyskiwania informacji, udostępnianie miejsc na serwerach, usługi kawiarenek internetowych,
hosting serwerów platform, hosting stron internetowych,
hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników blogów
on-line, hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi projektowania opracowywania baz danych, usługi testowania
produktów.
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(210) 476120
(220) 2017 09 18
(731) MICHALAK KRZYSZTOF MICHAŁ KEDER, Warszawa
(540) KEDER
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zarządzanie nieruchomościami, usługi dotyczące zarządzania domami z apartamentami, usługi zarządzania domami
czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, usługi
administracyjne dotyczące domów, 43 usługi agencji zakwaterowania, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater, usługi hotelowe, usługi
domów turystycznych, usługi związane z działalnością pensjonatów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami, transportem.
476353
(220) 2017 09 12
TIFOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów
(540) TIFO
(510), (511) 3 kosmetyki dla dorosłych, dzieci i niemowląt, 5 chemiczne preparaty owadobójcze, 9 płyty i nośniki
do odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, 14 biżuteria, 16 artykuły biurowe, zeszyty, długopisy, kredki, 18 torby, torebki,
portfele i portmonetki, 21 gąbki, grzebienie, szklanki, ścierki,
25 płaszcze, spódnice, marynarki, żakiety, kostiumy kąpielowe, bielizna. bluzy, spodnie, kurtki, swetry, podkoszulki, pończochy, rajstopy, koszule, 28 zabawki dla dzieci i niemowląt,
piłki do gier, farby do zabawy dla dzieci.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.13.23
(510), (511) 37 deratyzacja, dezynfekcja, usługi dezynsekcyjne inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, tępienie szkodników inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie.
476312
(220) 2017 09 09
WOJCIECHOWSKA ZOFIA INSTYTUT ZDROWIA
I HORTITERAPII, Mrągowo
(540) NanoSanMNP
(210)
(731)

476361
(220) 2017 09 12
TIFOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów
(540) TifO Polska Sieć Odzieżowa
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 10 aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii.
476315
(220) 2017 09 09
WOJCIECHOWSKA ZOFIA INSTYTUT ZDROWIA
I HORTITERAPII, Mrągowo
(540) NanoWodaMNP
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów.
476335
(220) 2017 09 11
PLATINUM RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRUPA PLATINUM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi agencji
pośrednictwa w handlu i wynajmie nieruchomości, wynajem i dzierżawa majątku nieruchomego, wynajem apartamentów i mieszkań, wynajem powierzchni biurowych,

(531) 27.05.01, 29.01.14, 09.05.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 3 kosmetyki dla dorosłych, dzieci i niemowląt, 5 chemiczne preparaty owadobójcze, 9 płyty i nośniki
do odtwarzania dźwięku i/lub obrazu, 14 biżuteria, 16 artykuły biurowe, zeszyty, długopisy, kredki, 18 torby, torebki,
portfele i portmonetki, 21 gąbki, grzebienie, szklanki, ścierki,
płaszcze, spódnice, marynarki, żakiety, kostiumy kąpielowe,
bielizna, 25 bluzy, spodnie, kurtki, swetry, podkoszulki, pończochy, rajstopy, koszule, 28 zabawki dla dzieci i niemowląt,
piłki do gier, farby do zabawy dla dzieci.
(210) 476370
(220) 2017 09 12
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) XAL-DS ⁵
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
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(210) 476371
(220) 2017 09 12
(731) Papa John’s International, Inc., Louisville, US
(540) PIZZA PAPA JOHN’S. LEPSZE SKŁADNIKI. LEPSZA
PIZZA.

(531) 27.05.01, 02.01.11, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.18
(510), (511) 30 pizza, paluszki serowe, bułki, bułki pepperoni,
małe pizze, cienkie paluszki chlebowe, ciasto na wypieki, ciasta, muffiny, brownie [ciastka czekoladowe], placki, pieczywo
i wyroby cukiernicze, pieczone desery, sosy, sosy pikantne,
przyprawy, sos do skrzydełek z kurczaka, sosy (dipy), gotowana kukurydza, kąski z papryki (jalapeno), 39 usługi dostaw
pizzy, usługi dostaw ciepłych i zimnych posiłków, usługi restauracyjne dostawy jedzenia i napojów, 43 usługi restauracyjne, usługi restauracyjne polegające na serwowaniu posiłków w restauracji, na wynos oraz z dostawą, usługi cateringu
z możliwością dostaw do domu i do firmy, kafeterie (bufety),
usługi przygotowania przygotowywania posiłków i napojów
na wynos i ich dostawy.
476423
(220) 2017 09 13
GLOBAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock
(540) GLOBAL DEVELOPMENT

(210)
(731)

nem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie
sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencyjne lub
pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem nieruchomości, wynajem pomieszczeń
handlowych, 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych
na zakwaterowanie wakacyjne, budowa części budynków,
budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa
nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości przemysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowanie
budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów,
stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące przebudowy
budynków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, usługi generalnych wykonawców budowlanych,
usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, usługi
odnawiania budynków, usługi odnawiania mieszkań, usługi
w zakresie remontów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych,
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków,
zarządzanie projektem budowy.
476440
(220) 2017 09 14
WOJTOWICZ AGNIESZKA PROFESSIONAL POLSKA,
Koszalin
(540) SmartLac
(510), (511) 2 lakiery, utrwalacze do lakierów, lakiery do malowania, lakiery w sprayu, lakiery do kalkomanii, antykryptogamiczne lakiery ochronne, lakiery do użytku przez artystów,
3 lakiery do paznokci, sztuczne paznokcie, brokat do paznokci,
kremy do paznokci, emalie do paznokci, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do paznokci, sztuczne paznokcie,
materiały na powłoki do paznokci, kleje do sztuczny rzęs, włosów i paznokci, 5 preparaty zapobiegające obgryzaniu paznokci, preparaty do leczenia grzybicy paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci do celów medycznych, 8 pilniki do paznokci,
obcinacze do paznokci, cążki do paznokci, nożyczki do paznokci, polerki do paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia,
10 obcążki do paznokci do użytku medycznego, 21 szczoteczki
do paznokci, tacki do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk,
28 zabawkowe sztuczne paznokcie, 44 usługi pielęgnacji paznokci, salonów pielęgnacji paznokci.
(210)
(731)

(531) 07.01.24, 07.01.25, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje mieszkaniowe (nieruchomości),
agencje nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa budynków, dzierżawa domów, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości [tylko
nieruchomości], dzierżawa pomieszczeń sklepowych, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu
mieszkań, organizowanie wynajmu nieruchomości, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu
budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kup-
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(210) 476488
(220) 2017 09 15
(731) ADAMOWICZ ADAM, Sopot
(540) TOURMIX
(510), (511) 9 głośniki, urządzenia do odtwarzania dźwięku,
wzmacniacze, 35 usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi sprzedaży hurtowej lub detalicznej, bezpośredniej lub
wysyłkowej, jak również za pośrednictwem globalnej sieci komunikacyjnej: głośników, urządzeń do odtwarzania dźwięku,
wzmacniaczy, usługi promocji sprzedaży dla osób trzecich.
476497
(220) 2017 09 15
PLASMA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA,
Siemianowice Śląskie
(540) Krystaldur
(510), (511) 6 kokile, wlewnice (odlewnictwo), 40 odlewanie
metali.
(210)
(731)

476501
(220) 2017 09 15
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) PUPILKarma www.pupilkarma.pl

(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.17.99, 18.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje
dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski,
przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów.
476503
(220) 2017 09 15
PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce
(540) PUPIL INSTYTUT ŻYWIENIA ZWIERZĄT
(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.17.99, 18.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje
dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów, ciastka, przekąski,
przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów.
476519
(220) 2017 09 16
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) PROCAM HURRICANE 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
inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych.
(210)
(731)
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476524
(220) 2017 09 16
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) PROCAM HURRICANE SOIL 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
inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze, dodatki chemiczne do nawozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych.
(210)
(731)

(210) 476530
(220) 2017 09 16
(731) MICHALEC-RUSEK AGNIESZKA, Węgrzce Wielkie
(540) ecolos
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy żywnościowe, probiotyki
(suplementy), odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, produkty farmaceutyczne, dermokosmetyki, preparaty
dermatologiczne, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych,
kremy i peelingi do stóp 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 do stóp, maści
do celów farmaceutycznych, oleje dla celów leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, preparaty do masażu do celów
medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli leczniczych, produkty lecznicze do skóry głowy, produkty lecznicze
do włosów, balsamy dla celów leczniczych, plastry i materiały
opatrunkowe, plastry samoprzylepne, plastry na odciski, plastry na otarcia, preparaty na otarcia stóp, produkty lecznicze
do leczenia otarć i odcisków stóp, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, aromatyczne i balsamiczne
preparaty do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów
medycznych, antyseptyki, antybiotyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów leczniczych, borowina lecznicza,
preparaty balsamiczne i aromaterapeutyczne do celów leczniczych, biologiczne preparaty do celów medycznych, błonnik
pokarmowy, enzymy dla celów farmaceutycznych, detergenty
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, enzymy dla celów medycznych, guma
do żucia do celów leczniczych, kadzidełka do odstraszania owadów, kamfora do celów medycznych, lotiony do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, olejek kamforowy do celów medycznych, preparaty chemiczne dla celów farmaceutycznych
i medycznych, preparaty enzymatyczne dla celów farmaceutycznych i medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
preparaty bakteriologiczne dla celów medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
sole do kąpieli mineralnych, szampony lecznicze, maści lecznicze do celów farmaceutycznych, preparaty z mikroelementami
dla ludzi i zwierząt, preparaty biologiczne do celów medycznych, napoje lecznicze, nalewki dla celów leczniczych, napoje
dietetyczne dla celów leczniczych, oleje dla celów leczniczych,
pokarm dla niemowląt, środki przeciwbólowe, środki przeczyszczające, preparaty witaminowe, wyciągi dla celów leczniczych,
zioła lecznicze, cukierki dla celów leczniczych, mleko w proszku
dla dzieci, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, syropy do użytku
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medycznego, preparaty wspomagające odchudzanie, tabletki
wspomagające odchudzanie, trociczki do odymiania, żelatyna
dla celów medycznych, żele do masażu do celów medycznych,
preparaty do masażu do celów medycznych, olejki do masażu do celów medycznych, peelingi do masażu do celów medycznych, oliwki do masażu do celów medycznych, preparaty
czyszczące do szkieł kontaktowych, preparaty farmaceutyczne,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kompresy, lecznicze napary, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach,
leki do użytku medycznego, wody mineralne do celów leczniczych, mleko w proszku dla niemowląt, środki nasenne, środki
uspokajające, pastylki do celów leczniczych, środki przeciwbólowe, woda termalna, żele do stóp do celów leczniczych, talk
do stóp do celów leczniczych, 9 maski przeciwpyłowe, maski
ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, 11 oczyszczacze powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, filtry do masek przeciwpyłowych,
filtry do masek ochronnych, filtry do oczyszczaczy powietrza,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu suplementów diety, preparatów dietetycznych,
produktów farmaceutycznych i preparatów dermatologicznych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu masek przeciwpyłowych, masek ochronnych
oraz filtrów do masek ochronnych, usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu oczyszczaczy powietrza oraz filtrów do oczyszczaczy powietrza, pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi organizowania wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji
do celów działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
dostarczanie informacji marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, oferowanie próbek produktów, promocja sprzedaży, promowanie
działalności gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, marketing, sponsoring promocyjny, udzielanie informacji
dotyczących sprzedaży handlowej, usługi składania zamówień
hurtowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
administrowanie dotyczące marketingu, badania dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej.
(210) 476542
(220) 2017 09 14
(731) CYBER PRODUCTIVITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CashDirector
(510), (511) 9 programy komputerowe, nagrane programy
komputerowe, nagrane programy komputerowe sterujące,
oprogramowanie dla biur rachunkowych i do prowadzenia
księgowości, 35 usługi księgowe, usługi płacowe, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań podatkowych, audyt, sporządzanie sprawozdań
rachunkowych, rachunkowość finansowa, analizy kosztów,
audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania
dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
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obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowanie listy płac, sporządzanie
wyciągów z konta, statystyczne zestawienia, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, wyceny handlowe, 36 usługi
finansowe, ekspertyzy do celów podatkowych, usługi finansowe, analizy finansowe, doradztwo i pośrednictwo finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, wycena finansowa, informacje finansowe, analizy finansowe, ekspertyzy do celów
fiskalnych, leasing finansowy, agencje ściągania wierzytelności, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja
o ubezpieczeniach, doradztwo w zakresie długów, faktoring,
finansowe izby rozrachunkowe, organizowanie finansowania
projektów budowlanych, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, powiernictwo, udostępnienie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi
dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi
likwidacji przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, weryfikacja czeków,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wyceny fiskalne, 42 usługi informatyczne, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów, programowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania
komputerowego, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, oprogramowanie jako usługa [SaaS], aktualizacja
oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
476545
(220) 2017 09 17
SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SUWAŁKI
(540) windler
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.
(210)
(731)

476546
(220) 2017 09 17
SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SUWAŁKI
(540) windler o smaku wiśniowym

(210)
(731)
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(531) 05.07.16, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.
476547
(220) 2017 09 17
SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SUWAŁKI
(540) windler o smaku ziołowym

(210)
(731)

(531) 05.03.16, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.
476567
(220) 2017 09 18
JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokanin
(540) PIWNICZNE PIWO JASNE ORYGINALNA RECEPTURA
PIWO Z WIELKOPOLSKI PIWNICZKA DOSKONAŁEGO
SMAKU I AROMATU Piwniczne

(210)
(731)
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mleko dla niemowląt, mleko dla dzieci, odżywki dla dzieci,
substytuty mleka matki, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla niemowląt, artykuły
żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, suplementy diety, leki na receptę i bez recepty, musujące witaminy, leki lub suplementy diety w formie tabletek, 29 mleko i produkty mleczne, mleko w proszku, napoje mleczne
z przewagą mleka, mleko w proszku o różnych smakach,
35 usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne w zakresie
działalności gospodarczej związanej z żywnością dla niemowląt i dzieci, mleka i produktów mlecznych, mleka modyfikowanego dla niemowląt, odżywek dla dzieci, substancji
dietetycznych, suplementów diety, leków, witamin, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej związanej z żywnością dla niemowląt i dzieci, mleka i produktów
mlecznych, mleka modyfikowanego dla niemowląt, odżywek dla dzieci, substancji dietetycznych, suplementów
diety, leków, witamin, usługi prowadzenia sprzedaży mleka
w proszku, mleka w proszku dla dzieci, żywności dla dzieci
i niemowląt, mleka i produktów mlecznych, mleka modyfikowanego dla niemowląt, odżywek dla dzieci, substancji
dietetycznych, suplementów diety, leków, witamin.
476606
(220) 2017 09 18
MORELA GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Przystanek Litewski
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, bary
szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe,
usługi restauracyjne.
(210)
(731)

476610
(220) 2017 09 18
MEFISTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MEFISTO
(210)
(731)

(531) 19.01.01, 07.03.25, 25.01.15, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa, piwo
bezalkoholowe.
476589
(220) 2017 09 18
GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Polfa Kutno
(210)
(731)

(531) 24.15.08, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 5 żywność dla dzieci i niemowląt, mleko modyfikowane dla niemowląt, odżywki dla wcześniaków i niemowląt na bazie mleka krowiego z dodatkami tłuszczu roślinnego,

(531) 04.01.04, 20.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe pojemniki do zwalczania szkodników w rolnictwie, 37 usługi w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów, 41 usługi w zakresie szkolenia o zwalczaniu
szkodników w rolnictwie, 44 usługi w zakresie zwalczania
szkodników w rolnictwie.
(210) 476645
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA COLLAGEN FLEXI
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
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maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 476646
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA CALCIUM JONO
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 476647
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA C ENERGY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 476648
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA TLENOWY KREM
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 476649
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA BOTANICZNY KREM
(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, pre-
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paraty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 476650
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA KREM TLENOWA MASKA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 476651
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Magic bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(210) 476652
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA So bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci,
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów
leczniczych, maski do celów leczniczych.

42

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 476653
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Bubble boom
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 476654
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Oxygen bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty
i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs,
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych.
(210) 476655
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Ooh bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty
i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs,
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych.

(210) 476656
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Detox bubble
(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,
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brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych.
(210) 476657
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Bubble Look
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia
i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty
i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs,
brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne,
środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych.
(210) 476658
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Good look bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych.
(210) 476660
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Hallo Bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
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(210) 476662
(220) 2017 09 19
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Fantastic bubble
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci,
środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów
leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 476703
(220) 2017 09 20
(731) OBSZAŃSKI ANDRZEJ, Gdańsk
(540) AGRESTADA
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje owocowe, soki owocowe.
476755
(220) 2017 09 21
ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ROCKET WHEY
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, preparaty witaminowe
i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, dietetyczne
napoje, preparaty medyczne do odchudzania, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych,
hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi,
sportowymi, odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami
komputerowymi, informacja o działalności gospodarczej,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
agencji importowo - eksportowej, informacje handlowe
i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi modelek
i modeli, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
(210)
(731)

476756
(220) 2017 09 21
ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ROCKET BCAA
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty
dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych, dietetyczne napoje, preparaty medyczne do odchudzania, 35 informacja handlowa,
reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych
i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi,
odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów
(210)
(731)
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sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi,
informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji importowo
- eksportowej, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
476757
(220) 2017 09 21
ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) BIONEA
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje
na bazie herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, czekolada,
napoje na bazie czekolady, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody.

(210)
(731)

476760
(220) 2017 09 21
ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ROCKET CREATINE
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, preparaty witaminowe
i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, dietetyczne
napoje, preparaty medyczne do odchudzania, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych,
hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi,
sportowymi, odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami
komputerowymi, informacja o działalności gospodarczej,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe
i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi modelek
i modeli, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
(210)
(731)

476761
(220) 2017 09 21
ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ROCKET PUMP
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty
dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych, dietetyczne napoje, preparaty medyczne do odchudzania, 35 informacja handlowa,
reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych
i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi,
odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi,
informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
(210)
(731)
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danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
476762
(220) 2017 09 21
ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ROCKET MASS
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, preparaty witaminowe
i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, dietetyczne
napoje, preparaty medyczne do odchudzania, 35 informacja handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych,
hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi,
sportowymi, odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami
komputerowymi, informacja o działalności gospodarczej,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe
i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi modelek
i modeli, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
(210)
(731)

476763
(220) 2017 09 21
ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ROCKET RAPTOR
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty
dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych, dietetyczne napoje, preparaty medyczne do odchudzania, 35 informacja handlowa,
reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych
i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi,
odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi,
informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
(210)
(731)

476765
(220) 2017 09 21
ROCKET NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ROCKET VITAMIN
(510), (511) 5 suplementy mineralne do żywności, preparaty
dietetyczne i odżywcze dla celów medycznych, suplementy
diety do celów medycznych, preparaty witaminowe i mineralne, odżywki wzmacniające stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów zawarte w tej klasie, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych, dietetyczne napoje, preparaty medyczne do odchudzania, 35 informacja handlowa,
(210)
(731)

Nr ZT48/2017

reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych
i internetowych ze środkami spożywczymi, sportowymi,
odzieżowymi, prezentowanie towarów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, zarządzanie plikami komputerowymi,
informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi agencji importowo-eksportowej, informacje handlowe i porady udzielane konsumentom, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, usługi modelek i modeli, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych.
(210)
(731)

(540)

476766
(220) 2017 09 21
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
I ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM POLALARM,
Warszawa

(531) 29.01.15, 26.01.06, 26.04.09, 26.04.10
(510), (511) 35 reklama, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów, seminariów, warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 42 opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynieryjne,
45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, usługi
w zakresie ochrony.
(210) 476775
(220) 2017 09 22
(731) GORYŃSKI KRZYSZTOF GOMEX GOMETAL, Barlinek
(540) GomeX
(510), (511) 37 obsługa i naprawa samochodów, 39 fracht,
pośrednictwo frachtowe, przewożenie ładunków, przewóz
samochodami ciężarowymi, transport samochodowy.
476819
(220) 2017 09 25
CURRENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) CURRENDA Asystent Sędziego
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia
ognia, aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optycz(210)
(731)
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ne, oprogramowanie komputerowe do pobrania, programy
komputerowe nagrane, programy komputerowe nagrane,
programy sterujące komputerowe, nagrane, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, systematyzacja danych poprzez tworzenie w komputerowych bazach danych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi
przypominania o spotkaniach [prace biurowe], zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 38 telekomunikacja, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, łączność poprzez terminale komputerowe, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transfer
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie czasu
dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie nie do pobrania
publikacji elektronicznych, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie
programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 45 usługi prawne,
usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, prywatne i społeczne usługi świadczone przez
osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych
osób mianowicie badania prawne, mediacje, usługi pomocy
w sprawach spornych, usługi prawne w zakresie licencjonowania oprogramowania komputerowego, licencjonowanie
własności intelektualnej, usługi serwisów społecznościowych
online, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych.
(210) 476821
(220) 2017 09 25
(731) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary
(540) MLECZ
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(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.03.05, 25.12.03
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne
niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty
biologiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające
dojrzewanie owoców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchniczna, guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne dla leśnictwa
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy, środki
chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
podłoża dla upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako
nawozy, superfosfaty, preparaty do oczyszczania z tłuszczy
do celów przemysłowych, torf jak nawóz, ziemia do uprawy,
preparaty, do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, środki do pielęgnacji włosów, środki myjące, czyszczące i piorące kosmetyki, mydła,
mydła w płynie, żele myjące, kremy kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, pudry kosmetyczne, oliwki kosmetyczne,
środki do namaczania i prania, płyny zmiękczające do prania, preparaty, proszki do prania, pasty do zębów, preparaty
do oczyszczania z tłuszczy dla celów gospodarstwa domowego, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy, środki
chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, środki
przeciwko pasożytom, preparaty chemiczne do zwalczania
mącznika zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze,
preparaty do dezynfekcji.
(210) 476826
(220) 2017 09 25
(731) MADAJSKA ANNA CAMPORT, Łódź
(540) PRZYTULKAJ
(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 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, orga-
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nizacja 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 kulturalnych, 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.
(210) 476847
(220) 2017 09 25
(731) FIL MAGDALENA, Gniewkowo
(540) Human RESOURCES

(531) 24.15.01, 24.15.07, 24.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi, agencje pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, analiza pracy w celu określenia
umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego
pracownika, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla
osób trzecich], doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w sprawach zarządzania personelem, 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, opracowywanie CV dla
osób trzecich, ocena potrzeb personelu, pomoc w zarządzaniu personelem, przydzielanie stanowisk pracy, rekrutacja
personelu, usługi doradcze pośrednictwa pracy, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla
personelu.
476888
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO PORTFELE INWESTYCYJNE
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych,
(210)
(731)
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usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych,
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja
finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów,
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji,
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów,
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego,
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego,
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
476889
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO PORTFEL DIAMENTOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych,
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych,
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów
(210)
(731)
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hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja
finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów,
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji,
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów,
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego,
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego,
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
476891
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO PORTFELOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji
kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych,
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy
użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi
doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania
kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych,
usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi
powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie
funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie
(210)
(731)

47

funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa,
obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie
majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży
nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych,
w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego,
usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów
przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót
papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego,
pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów,
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane
usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe,
sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
sportowe oraz ekologiczne.
476896
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO FUNDUSZ DIAMENTOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych,
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych,
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budow(210)
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nictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań,
zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży
produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi
pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie emitowania
obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo
w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane
z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo
w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo
finansowe w sprawach papierów wartościowych, doradztwo
walutowe, usługi udostępniania informacji oraz notowań
giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących
inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane
usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe,
edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
476905
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO FUNDUSZ SZAFIROWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych,
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych,
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja
finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów,
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania
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wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji,
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów,
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego,
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego,
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
476906
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO PORTFELE MODELOWE
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych,
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych,
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja
finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów,
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji,
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów,
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doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego,
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego,
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
476907
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO FUNDUSZ RUBINOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych,
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych,
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja
finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów,
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji,
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów,
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego,
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego,
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usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
476908
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO BURSZTYNOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące
kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale
komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie
kredytów hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi
udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności
finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi
powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania,
usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym,
rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania
kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa,
informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie
z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości,
wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi
w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi
nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych
i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń
i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa
giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe w sprawach
papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi
udostępniania informacji oraz notowań giełdowych, usługi
udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy,
operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe
dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej
dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe
oraz ekologiczne.
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476909
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO SZAFIROWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych,
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych,
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja
finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów,
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji,
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów,
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego,
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego,
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
(210)
(731)

476911
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO RUBINOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking], banko(210)
(731)
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wość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi
operacji finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi
inwestycji kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych,
usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart
płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych,
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami
kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów
hipotecznych, usługi udzielania kredytów, usługi udzielania
kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi
brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej,
nieruchomości, analizy finansowe, przygotowywanie analiz
finansowych w zakresie rynków walut, usługi powiernicze,
usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie
portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja
finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu
budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów,
usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego,
usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo
w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi w zakresie
emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania
wierzytelności, usługi doładowywania telefonów przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie umów
o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji,
usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów,
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego,
obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego,
usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
476912
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO SZMARAGDOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji
kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych,
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie
(210)
(731)
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transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi
lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania
komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie
ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy
finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli
papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym
i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi
administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku
nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami,
pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi
w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi
nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów
przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót
papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego,
pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów,
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
476913
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO DIAMENTOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji
kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych,
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy
użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie transakcji
finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi
doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, usługi udzielania
kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych,
usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy finansowe, przygo(210)
(731)
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towywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut, usługi
powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie
funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie
funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli
inwestycyjnych, usługi administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa,
obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie
majątku nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży
nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych,
w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego,
usługi w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów
przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót
papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego,
pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów,
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót
czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane
usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe,
sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
sportowe oraz ekologiczne.
476914
(220) 2017 09 26
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PKO FUNDUSZ SZMARAGDOWY
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi w zakresie bankowości hipotecznej, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość
internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji
kapitałowych, usługi dotyczące kart kredytowych, usługi dotyczące kart debetowych, usługi dotyczące kart płatniczych,
usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, rozliczanie
transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi
lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych,
usługi udzielania kredytów, usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, usługi w zakresie pożyczek i finansowania
komercyjnego i konsumenckiego, usługi brokerskie w zakresie
ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy
finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut, usługi powiernicze, usługi funduszy inwestycyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, usługi w zakresie ustanawiania portfeli
papierów wartościowych, zarządzanie portfelem finansowym
i inwestycyjnym, rozwijanie portfeli inwestycyjnych, usługi
administrowania kredytami i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów,
(210)
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usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, usługi deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie gruntów, usługi pośrednictwa w zakresie majątku
nieruchomego, usługi w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wynajem mieszkań, zarządzanie nieruchomościami,
pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, usługi pośrednictwa hipotecznego, usługi
w zakresie emitowania obligacji i listów zastawnych, usługi
nabywania wierzytelności, usługi doładowywania telefonów
przez Internet na zasadzie przedpłaty (prepaid), zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi związane z giełdą papierów wartościowych, obrót
papierami wartościowymi, usługi maklerstwa giełdowego,
pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i aktywów,
doradztwo finansowe w sprawach papierów wartościowych,
doradztwo walutowe, usługi udostępniania informacji oraz
notowań giełdowych, usługi udostępniania informacji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, obrót czekowy i wekslowy, operacje walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutowego, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
476965
(220) 2017 09 27
BOBROWICZ WIESŁAW WIB - PRZEDSIĘBIORSTWO
PRYWATNE, Białystok
(540) PODUSZKOWNIA
(510), (511) 20 poduszki do spania, poduszki dekoracyjne,
poduszki relaksacyjne, poduszki dla zwierząt domowych, pościel oprócz bielizny pościelowej, pufy, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej,
wysyłkowej oraz bezpośredniej poduszek do spania, relaksacyjnych i dekoracyjnych, poduszek dla zwierząt domowych, pościeli, poszewek na poduszki, puf, usługi w zakresie
organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży poduszek, puf, organizowanie sprzedaży poduszek w trybie aukcji i przetargów
publicznych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej
i Internetu.
(210)
(731)

476980
(220) 2017 09 27
SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielany Wrocławskie
(540) RISANA MULTIGRANO
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, warzywa i owoce liofilizowane, warzywa i owoce w puszkach, produkty z suszonych owoców,
produkty z suszonych warzyw, orzechy jadalne, orzechy
suszone, orzechy preparowane, orzechy mielone, migdały
przetworzone, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika, jadalne nasiona dyni, nasiona przetworzone, przetworzone nasiona dyni, przetworzone nasiona słonecznika, fasola, groch łuskany, soczewica, soja przetworzona, przekąski
na bazie kokosu, przekąski na bazie orzechów, w tym przekąski na bazie suszonych orzechów lub nasion, przekąski
i chipsy na bazie owoców, w tym przekąski i chipsy na bazie suszonych owoców, przekąski z owoców kandyzowanych, chipsy owocowe, przekąski i chipsy na bazie warzyw,
chipsy warzywne, przekąski na bazie kukurydzy inne niż
słodycze, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie ziemniaków, chipsy ziemniaczane, chipsy ziemniaczane o obniżo(210)
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nej zawartości tłuszczu, mieszanki przekąsek składające się
z przetworzonych owoców, warzyw lub przetworzonych
orzechów, przekąski na bazie owoców, warzyw, orzechów
lub nasion z upraw ekologicznych, 30 produkty zbożowe,
mąka i produkty mączne, zboża przetworzone, suszone
ziarna pełnego zboża, pszenica preparowana i inne zboża
preparowane, płatki zbożowe, owsianka, chrupki ze zbóż,
chrupki kukurydziane, mieszanki spożywcze składające się
z płatków zbożowych i suszonych owoców (muesli), muesli
zawierające ryż, batoniki muesli, desery muesli, przekąski
wytwarzane z muesli, ryż, mieszanki ryżu, ryż preparowany,
komosa ryżowa przetworzona, budyń ryżowy, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, przekąski
na bazie ryżu, kasze, w tym kasza jęczmienna, kasza owsiana, kasze pszenne, mieszanki kasz, wyroby piekarnicze, wafle zbożowe, wafle ryżowe, przekąski i chipsy na bazie zbóż,
pieczywo, pieczywo chrupkie, pieczywo lekkie, pieczywo
ekstrudowane, pieczywo koekstrudowane, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców
[wyroby cukiernicze], batony zbożowe, wysokoproteinowe
batoniki zbożowe, przekąski sezamowe, prażone i mielone
ziarna sezamu (przyprawy), chleb, chleb bezdrożdżowy, tabule (sałatka z kuskus), 31 zboża nieprzetworzone, jadalne
siemię lniane nieprzetworzone, nieprzetworzona komosa
ryżowa, otręby zbożowe, nieprzetworzone ziarna do jedzenia, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, świeże owoce i warzywa, rośliny strączkowe, nasiona, słód.
476997
(220) 2017 09 27
MICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Besko
(540) MICCO
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 39 dostawa towarów, fracht [przewóz towarów],
logistyka transportu, pilotowanie, pośrednictwo frachtowe,
przewóz samochodami ciężarowymi, spedycja, transport,
transport mebli, usługi kierowców, usługi transportu samochodami silnikowymi.
477003
(220) 2017 09 27
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) 4MOVE MAXSHOT
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje musujące,
nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbety
(napoje), syropy do napojów, woda gazowana, woda stołowa, woda mineralna, napoje chłodzące, energetyzujące,
izotoniczne, preparaty do produkcji wody gazowanej, produkty w proszku do wytwarzania napojów energetycznych,
wzmacniających i innych, pastylki do napojów musujących,
wody smakowe i witaminizowane.
(210)
(731)

(210)
(731)

477012
(220) 2017 09 28
ZIOMEK JACEK OLMA PRZEMYSŁAW SPORTMASTER
SPÓŁKA CYWILNA, Bielsko-Biała

Nr ZT48/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(540) NEVERLAND

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 18 nosidełka do noszenia niemowląt, plecaki,
25 rękawice, czapki, odzież sportowa, kurtki, obuwie sportowe, paski, skarpetki.
477025
(220) 2017 09 28
VIRTU MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) SUPER VIRTUŚ
(210)
(731)
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477140
(220) 2017 10 02
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) Ambasador
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra
kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy,
kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z przegródkami
na karty, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.
(210)
(731)

477141
(220) 2017 10 02
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów
(540) Premier
(510), (511) 16 pióra (artykuły biurowe), pióra wieczne, pióra
kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy,
kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z przegródkami
na karty, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.
(210)
(731)

477298
(220) 2017 10 04
THIS IS ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) THIS IS ME
(210)
(731)

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 dania gotowe wstępnie przetworzone, wymagające obróbki termicznej w postaci pizzy, zapiekanek
i dań zawierających makaron, dania gotowe zawierające makaron, gotowe potrawy oparte na kluskach, gotowe dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, paszteciki, pierogi,
pierożki, naleśniki, placki, kopytka, kluski, kluski ziemniaczane,
kluski na parze, kluski z owocami, pierogi z owocami, pierogi
z mięsem, warzywami, kapustą, grzybami, pierogi z serem.
477027
(220) 2017 09 28
VIRTU MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) Helenka Kuchnia babci Helenki

(210)
(731)

(531)

02.03.01, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.14, 26.05.18, 27.05.01,
29.01.13, 09.01.10
(510), (511) 30 dania gotowe wstępnie przetworzone, wymagające obróbki termicznej w postaci pizzy, zapiekanek
i dań zawierających makaron, dania gotowe zawierające makaron, gotowe potrawy oparte na kluskach, gotowe dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, paszteciki, pierogi,
pierożki, naleśniki, kopytka, kluski, kluski ziemniaczane, kluski
na parze, kluski z owocami, pierogi z owocami, pierogi z mięsem, warzywami, kapustą, grzybami, pierogi z serem.

(531) 29.01.14, 02.09.17, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 18 walizki, walizki z kółkami.
477339
(220) 2017 10 05
KACHNIARZ AGNIESZKA BEATA BIURO
RACHUNKOWE, Rydułtowy
(540) K
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.07.25, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 35 księgowość i rachunkowość.
(210) 477454
(220) 2017 10 10
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) SmogOff
(510), (511) 5 odświeżacz powietrza do pomieszczeń
i samochodów.
(210)
(731)

477457
(220) 2017 10 10
UNIQUE BOUTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
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(540) UNIQUE BOUTIQUE
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(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936 Gucio
serek brzoskwiniowy Nowa Receptura Bez syropu
glukozowo-fruktozowego

(531) 27.05.01, 02.09.04
(510), (511) 9 soczewki optyczne, soczewki do okularów,
oprawki do okularów, okulary, okulary przeciwsłoneczne,
okulary ochronne do uprawiania sportu, etui na okulary,
44 usługi optyczne.
477484
(220) 2017 10 10
PHARMA MED TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów
(540) Doktor TV

(210)
(731)

(531)
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.22, 26.11.13, 02.01.01
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, montaż, konserwacja i naprawa urządzeń
w systemie telewizji szpitalnej, montaż, konserwacja i naprawa
urządzeń i instalacji RTV, montaż telewizji kablowej, 38 transfer strumieniowy danych, w tym materiałów multimedialnych
w Internecie, usługi w zakresie łączności komputerowej, usługi
w zakresie komputerowego przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej, usługi w zakresie transmisji programów radiowych
i telewizyjnych, usługi w zakresie telewizji kablowej, nadawanie
telewizji kablowej, usługi w zakresie telewizji szpitalnej, usługi
w zakresie przekazu satelitarnego, transmisja wideo na żądanie,
wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, 41 usługi w zakresie
prowadzenia studia filmowego, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, montaż taśm wideo, nagrania dźwiękowe jakąkolwiek techniką, w tym na taśmach wideo i techniką
cyfrową, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów jakąkolwiek techniką, w tym na taśmach wideo
i techniką cyfrową, produkcja programów telewizyjnych, usługi
produkcji filmów, usługi w zakresie produkcji telewizyjnych programów rozrywkowych, fotoreportaże, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi w zakresie
publikowania elektronicznego i multimedialnego, telewizyjne
usługi rozrywkowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego
i multimedialnego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, instalacja programów komputerowych, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych oraz multimedialnych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wynajem sprzętu audiowizualnego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, powielanie programów komputerowych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi obrazów cyfrowych, opracowanie i projektowanie produktów multimedialnych.
(210)
(731)

477499
(220) 2017 10 10
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa

03.01.06, 03.01.20, 03.01.24, 05.03.11, 05.03.15, 05.07.14,
08.03.25, 25.01.19, 26.01.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe, sery twarogowe, sery miękkie, serki mascarpone,
dipy serowe, sery z przyprawami, serki z dodatkami w postaci ziaren, orzechów owoców, twarogi, twarożki, twarożki
o niskiej zawartości tłuszczu, twarożki smakowe.
477502
(220) 2017 10 10
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936
Gucio serek naturalny Nowa Receptura Bez syropu
glukozowo-fruktozowego
(210)
(731)

(531)

03.01.06, 03.01.20, 03.01.24, 11.01.02, 08.03.25, 25.01.19,
26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe, sery twarogowe, sery miękkie, serki mascarpone,
dipy serowe, sery z przyprawami, serki z dodatkami w postaci ziaren, orzechów owoców, twarogi, twarożki, twarożki
o niskiej zawartości tłuszczu.
(210)
(731)

477504
(220) 2017 10 10
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
Włoszczowa
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(540) Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa od 1936
Gucio serek waniliowy Nowa Receptura Bez syropu
glukozowo-fruktozowego

55

teleinformatyczne, usługi w dziedzinie dostępu telekomunikacyjnego, usługi informacyjne konsultacyjne dotyczące
wszystkich wyżej wymienionych usług.
(210) 477547
(220) 2017 10 11
(731) GÓRSKI IRENEUSZ AKADEMIA NAUKI, Olsztyn
(540) akademia nauki

(531)

03.01.06, 03.01.20, 03.01.24, 05.05.19, 08.03.25, 25.01.19,
26.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, sery białe, sery śmietankowe, sery twarogowe, sery miękkie, serki mascarpone,
dipy serowe, sery z przyprawami, serki z dodatkami w postaci ziaren, orzechów owoców, twarogi, twarożki, twarożki
o niskiej zawartości tłuszczu, twarożki smakowe.
(210) 477526
(220) 2017 10 11
(731) MOSEK AGNIESZKA THE KEY, Radom
(540) THE KEY TO ENGLISH

(531) 14.05.02, 14.05.12, 20.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie: nauka języka angielskiego, szkoła
językowa, kursy językowe.
477545
(220) 2017 10 11
CITIMEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Citimedia.pl

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 połączenie ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, łączność poprzez sieć
światłowodów, obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej [usługi operatorów sieciowych], łączność
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, komputerów
oraz urządzeń przenośnych, usługi w zakresie udzielania
informacji o telekomunikacji, telewizja kablowa, terminale
komputerowe, transmisja programów telewizyjnych, usługi
poczty głosowej, usługi telefoniczne, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa, transmisja radiowa, usługi w zakresie dostępu do Internetu, usługi

(531) 21.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw
w ramach franchisingu, 41 kursy w zakresie rozwoju osobistego, obozy letnie [rozrywka i edukacja], pokazy edukacyjne, publikacja materiałów edukacyjnych, opracowywanie
podręczników edukacyjnych, publikowanie podręczników
szkoleniowych, szkolenia nauczycieli, szkolenia w zakresie
edukacji komputerowej, usługi edukacji na poziomie podstawowym związane z umiejętnością czytania i pisania, usługi
edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja].
(210) 477550
(220) 2017 10 11
(731) KICZKO JAKUB, Białystok
(540) AUTOMATER
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, mianowicie
oprogramowanie komputerowe umożliwiające dokonywanie i przetwarzanie elektronicznych płatności, transfer
funduszy i zakup produktów i usług do i od osób trzecich,
42 projektowanie i udoskonalanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania płatności elektronicznych,
przetwarzania elektronicznych transferów funduszy i zakupu
produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem elektronicznych sieci łącznościowych.
(210) 477552
(220) 2017 10 11
(731) HRYNIWSKI JAN, Poznań
(540) lemon explore

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 18 teczki, aktówki i tornistry, torby i torebki, walizy i torby podróżne, smycze i kagańce ze skóry i jej imitacji,
parasolki, parasole i laski, 25 odzież, odzież ze skóry i jej imitacji, bielizna osobista, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych
klasach, ozdoby choinkowe.
(210)
(731)

477554
(220) 2017 10 11
INTER LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Olsztyn
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(540) RAPID LIGHTING

(531) 26.04.22, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 awaryjne światła ostrzegawcze, awaryjne
światła ostrzegawcze do pojazdów, błyskowe światła bezpieczeństwa, błyskowe żarówki, czujniki światła, drogowe
światła sygnalizacyjne, elektryczne ściemniacze światła,
mierniki natężenia światła, modulatory światła, ostrzegawcze światła drogowe, ściemniacze światła, światła błyskowe,
światła do ciemni, światła neonowe, światła obrotowe, światła ostrzegawcze, światła ostrzegawcze, światła sygnalizujące
niebezpieczeństwo na wodzie, światła wskaźników do urządzeń telekomunikacyjnych, włączniki światła, wzmacniacze
światła resztkowego, źródła światła, 11 abażury do źródeł
światła, elektroluminescencyjne źródła światła, elektryczne
światła nocne, elektryczne żarówki fluorescencyjne, lampy
do kierunkowskazów, reflektory i światła do samochodów,
miniaturowe żarówki oświetleniowe, rozpraszacz światła,
rzutniki światła laserowego, rzutniki światła, samoświecące źródła światła, światła do dekoracji świątecznych, światła do lamp wyładowczych, światła do pojazdów, światła
do przyczep podłodziowych, światła do przyczep, światła
do samochodów, światła do tablic rejestracyjnych, światła
drogowe, światła kontrolne, światła nawigacyjne do samolotów, światła rowerowe, światła wabiące ryby, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia chłodzące i wentylacyjne do pojazdów, źródła światła o pełnym spektrum światła,
żaluzje do regulacji światła, żarówki do desek rozdzielczych,
żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki do lamp
wyładowczych, żarówki do latarek, żarówki do przyrządów
optycznych, żarówki do reflektorów przednich, żarówki halogenowe, żarówki i akcesoria do nich, żarówki kierunkowskazów, żarówki lamp tylnych, żarówki oświetleniowe, żarówki
oświetleniowe LED, 12 części do pojazdów służących do poruszania się na lądzie, powietrzu, wodzie, części samochodowe i akcesoria samochodowe zawarte w klasie 12, cylindry
hamulcowe, cylindry hamulca głównego, felgi aluminiowe,
hamulce kół, hamulce tarczowe, hamulce kierunkowe, klocki
hamulcowe do: pojazdów, w tym pojazdów lądowych, rowerów, samochodów, hamulce do statków powietrznych,
hydrauliczne hamulce: obręczowe, tarczowe, okładziny hamulców, silniki do pojazdów wycieraczki do szyb pojazdów,
urządzenia elektroniczne chroniące pojazdy przed kradzieżą, wózki narzędziowe, wirniki hamulca, 35 organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych zwłaszcza związane
z tematyką motoryzacyjną, pośrednictwo w umowach dla
osób trzecich odnośnie do kupna i sprzedaży: samochodów, części samochodów i akcesoriów samochodowych
we wszystkich kanałach dystrybucji, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna pojazdów i wszystkich części do pojazdów,
usługi administrowania działalnością handlową, usługi analizy i doradztwa warsztatowego w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwem, usługi analizy i doradztwa związane
z ekonomiką przedsiębiorstwa, usługi biurowe i sekretarskie, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, analizy i doradztwo organizacyjne, usługi
doradztwa ekonomicznego i organizacyjnego do jednostkowych programów do elektronicznego przetwarzania
danych i numerów artykułów części samochodowych, akcesoriów samochodowych, usługi doradztwa ekonomicznego, usługi doradztwa gospodarczego, usługi w zakresie
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eksportu i importu towarów z branży motoryzacyjnej, usługi
marketingowe dotyczące zbytu i zaopatrywania, reklamy
i promocji sprzedaży części samochodowych akcesoriów samochodowych, usługi pośrednictwa w umowach dla osób
trzecich odnośnie kupna sprzedaży samochodów, części
samochodów i akcesoriów samochodowych, usługi reklamy,
usług promocji sprzedaży dla osób trzecich towarów z branży motoryzacyjnej i usługi handlu detalicznego i hurtowego
towarów z branży samochodowej, usługi handlu detalicznego świadczone przez audycje kanału telezakupów w odniesieniu do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu
detalicznego w zakresie handlu wysyłkowego w odniesieniu
do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego/hurtowego świadczone przez Internet w odniesieniu
do nowych i używanych: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego/hurtowego w odniesieniu do nowych i używanych:
samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu detalicznego w zakresie handlu
wysyłkowego w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, usługi handlu
detalicznego/hurtowego świadczone przez Internet w odniesieniu do samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, w celu ułatwienia użytkownikom
oglądu i nabycia tych towarów, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi katalogowania w celu
ułatwienia użytkownikom nabycia tych towarów w zakresie
zestawiania różnych typów: samochodów, części samochodowych i akcesoriów samochodowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
477565
(220) 2017 10 11
BGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) CHINA TRANS BY BGT GROUP
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport samochodowy, transport kolejowy,
transport morski, spedycja.
477573
(220) 2017 10 11
GÓRALCZYK TOMASZ, ŻAK PAWEŁ FIRMA P&T
SPÓŁKA CYWILNA, Kalwaria Zebrzydowska
(540) FLYTECH

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.18
(510), (511) 25 buty i elementy składowe obuwia, obuwie dziecięce, męskie, damskie, plażowe, sportowe, obcasy
do butów, napiętki, buty narciarskie, sznurowane, chodaki (buty), cholewki do obuwia, espadryle, pantofle, klapki
w tym kąpielowe, paski do butów, wkładki do obuwia, sandały, sport (obuwie), 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie lub hurtowni z obuwiem i z elementami składowymi obuwia.
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477577
(220) 2017 10 11
LITWIN STANISŁAW LITEX ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY, Ostrów Wielkopolski
(540) ParkSide
(210)
(731)
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sługowe, rzeźbienie w jedzeniu, usługi barowe, usługi restauracji washoku, usługi restauracyjne, wynajmowanie sal
na zebrania.
477596
(220) 2017 10 12
F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) WIŚLANE TARASY 2.0

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, szacowanie majątku nieruchomego, dzierżawa majątku nieruchomego, wynajmowanie obiektów mieszkalnych, użytkowych,
handlowych i przemysłowych, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, pomieszczeń usługowo-przemysłowych, obrót
nieruchomościami oraz pośrednictwo w tym zakresie, usługi sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingowych, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wycen,
analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi depozytów sejfowych, 43 usługi
agencji zakwaterowań - hotele, pensjonaty, usługi domów
turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe,
rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów,
catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych,
wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej,
wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem
instalacji wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji,
wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych.
477578
(220) 2017 10 11
PACZKOWSKI ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE RAJAN,
Konstantynów Łódzki
(540) R RAJAN
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje
nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, wynajem budynków, wynajem mieszkań, studio i pokoi,
wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie budynkami,
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie budynkami, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, wycena nieruchomości,
sprzedaż nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych,
43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.
477597
(220) 2017 10 12
F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) GRZEGÓRZKI PARK

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.03, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 skarpety, rajstopy.
(210) 477595
(220) 2017 10 11
(731) ILIS MICHAŁ, Warszawa
(540) sushi maestro

(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 sushi, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary],
kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoob-

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje
nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, wynajem budynków, wynajem mieszkań, studio
i pokoi, wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie
powierzchni w centrach handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie budynkami, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych,
zarządzanie nieruchomością, zarządzanie budynkami,
usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi inwestycyjne,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infra-
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strukturę, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny
nieruchomości, wycena nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi
związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie
garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, 43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń,
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje,
wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu
na targi i wystawy, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie.
477599
(220) 2017 10 12
IKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica
(540) PAFARO
(510), (511) 12 rowery, części konstrukcyjne rowerów, akcesoria do rowerów do przewożenia napojów, akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, siodełka rowerowe, torby
rowerowe, pompki do rowerów, łańcuchy rowerowe, dętki
rowerowe, koła rowerowe, opony rowerowe, klaksony rowerowe, podpórki rowerowe, nakładki na pedały rowerowe,
nakładki na szprychy rowerowe, 25 odzież dla rowerzystów,
buty do jazdy na rowerze.
(210)
(731)

(210) 477601
(220) 2017 10 12
(731) OBUSZKO DARIUSZ BUD-MET, Łódź
(540) SCHARF
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.04.09, 26.04.11
(510), (511) 35 badania marketingowe i badania rynku,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, druków, prospektów, broszur, obróbka tekstów, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi prenumeraty
czasopism dla osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, ich systematyzacja oraz tworzenie
baz danych, usługi przeglądu prasy, publikowanie tekstów
sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń oraz materiałów reklamowych, sondaże opinii, prognozy ekonomiczne, public relations, usługi w zakresie reklamy, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklam
i tekstów sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, zestawienia statystyczne, informacja handlowa
oraz udzielanie porad konsumentom jako punkty informacji
konsumenckiej, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, doradztwo oraz pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, 42 administrowanie stronami internetowymi,
prowadzenie portali internetowych, tworzenie, utrzymywanie i aktualizacja stron WWW, udostępnianie portali internetowych, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem Internetu, wyszukiwarki internetowe, zarządzanie serwisem internetowym.
477612
(220) 2017 10 12
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA
W GDAŃSKU RADIO GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk
(540) złoty klakier
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konkursów
rozrywkowych.
(210)
(731)

477615
(220) 2017 10 12
F.R.B. INTER-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) WT 2.0

(210)
(731)
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, kołki rozporowe, wkręty, kołki szybkiego montażu, wieszaki mocujące,
pręty mocujące, łączniki, kotwy, śruby, osadzaki do śrub,
szpilki budowlane, tuleje rozprężone, mocowania do izolacji
termicznych, mocowania do izolacji fasadowych, mocowania do izolacji dachowych, płytki perforowane, podkładki,
haczyki, zawleczki, obejmy, nakrętki, nity, gwoździe, siatki,
liny, akcesoria linowe, profile budowlane metalowe, okucia
budowlane, drabiny metalowe, rusztowania metalowe, 7 narzędzia z napędem elektrycznym i pneumatycznym, silniki
do maszyn, maszyny i obrabiarki, części do maszyn, roboty,
uchwyty do ostrzy, uchwyty wiertarskie, nasady do wkrętarek, 8 narzędzia i przyrządy ręczne.
(210) 477603
(220) 2017 10 12
(731) KISIEL KRZYSZTOF, Gdańsk
(540) Day Week Life informacje i inspiracje

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje
nieruchomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, wynajem budynków, wynajem mieszkań, studio i pokoi,
wynajem powierzchni biurowej, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie budynkami,
wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, wynajem pomieszczeń handlowych, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie budynkami, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
usługi inwestycyjne, usługi udzielania pożyczek i kredytów,
usługi leasingowe, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, wycena nieruchomości,
sprzedaż nieruchomości, 39 wynajmowanie miejsc na parkingi, usługi związane z parkowaniem samochodów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych,
43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej,
udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy
i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie.
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(210) 477616
(220) 2017 10 12
(731) KONKEL ANNA, Jastarnia
(540) Wsigla

(531) 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 bielizna stołowa niepapierowa, narzuty
na łóżka, obrusy, podkładki pod talerze niepapierowe, podstawki pod napoje, pokrowce na poduszki, poszewki na poduszki, serwety na stół niepapierowe, firanki koronkowe, koronkowe maty stołowe niepapierowe, 25 akcesoria na szyję,
buciki dla niemowląt, buty damskie, chusty noszone na ramionach, chusty na głowę, chusty plażowe, chusty, szale
na głowę, czapeczki z węzełkiem, czapki dziane, czapki (nakrycia głowy), czapki wełniane, czapki z pomponem, długie
szale damskie, damskie kapcie, duże luźne kaptury, espadryle, getry, kominiarka, kołnierzyki przypinane, nakrycia głowy
dla dzieci, ocieplacze, ocieplacze na nogi, ocieplacze na ręce,
owijacze i getry, pantofle domowe, rękawiczki zimowe, rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki bez palców, skarpetki, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki noszone jako kapcie,
spódnice, szale-tuby, szaliki.
477617
(220) 2017 10 12
SECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tymianka
(540) seco

(210)
(731)

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do obuwia, 2 barwniki do obuwia, 3 kremy do butów, kremy wybielające do skóry, środki do polerowania obuwia, pasty do obuwia, wosk do butów, 10 wkładki
antystatyczne do obuwia, wkładki ortopedyczne do obuwia,
17 nici do szycia, nici gumowe nie dla odzieżownictwa, nici
z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, 18 nici ze skóry, 25 wkładki do obuwia, antypoślizgowe przybory do obuwia, czubki do obuwia, korki do butów narciarskich, obcasy,
napiętki, okucia metalowe do obuwia, zapiętki do obuwia,
cholewki do obuwia, 26 sznurowadła, haczyki do obuwia, ozdoby do obuwia z metali nieszlachetnych, sprzączki
do obuwia, zapięcia do obuwia, igły szewskie, igły do szycia,
igły rymarskie, guziki, haczyki do obuwia, łaty przyklejane
na gorąco.
(210) 477618
(220) 2017 10 12
(731) KEMPSKI KRZYSZTOF LA FURIA, Łódź
(540) la Furia
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież sukienki, kurtki, bluzki, spodnie, spódnice, tuniki, kamizelki, rękawiczki, szorty, chusty, szaliki, golfy,
płaszcze, kombinezony, koszule, t-shirty, nakrycia głowy.
(210) 477639
(220) 2017 10 12
(731) POPIŃSKI PIOTR GFC INVESTMENTS, Warszawa
(540) VODKA BOUTIQUE
(510), (511) 33 wódka, 35 usługi sprzedaży towarów takich
jak: wódka, napoje alkoholowe, piwo, napoje bezalkoholowe, artykuły spożywcze, żywność, wyroby tytoniowe, wyroby dla palaczy, dzieła sztuki, obrazy, artykuły numizmatyczne
i filatelistyczne, monety, biżuteria, zegarki, figurki i posążki,
popiersia, ordery, medale, torby, torebki, portmonetki, smycze, lampki, świeczniki, abażury do lamp, wyroby z drewna,
korka, trzciny, wikliny, rogu, fiszbinu, muszli, bursztynu, kości
słoniowej, lalki, marionetki, maski etniczne i teatralne, noże
do papieru, parasolki, ramki do obrazów, lusterka, grzebyki,
ozdoby choinkowe, długopisy, kalendarze, notesy, proporczyki, obrazy, widokówki, kieliszki, szklanki, talerzyki, wazony,
kubki, butelki, karafki, kufle, podstawki pod kufle, breloczki,
usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych
i agencji importowo - eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie, 41 prowadzenie muzeów, usługi
świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów i sprzętu
muzealnego, usługi organizowania wystaw w celach rozrywkowych, edukacyjnych i szkoleniowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, balów, koncertów, usługi organizowania
spotkań biznesowych, usługi edukacyjne, usługi w zakresie
nauczania, prowadzenie szkoleń i kursów, usługi w zakresie
rozrywki, 43 usługi barów, pubów, restauracji, kawiarni, lodziarni, gastronomia obwoźna, catering, obsługa gastronomiczna w zakresie organizowania przyjęć służbowych poza
lokalami gastronomicznymi, sympozjów, konferencji, służbowych bankietów i innych imprez okolicznościowych w celach służbowych, obsługa gastronomiczna przyjęć i uroczystości towarzyskich, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia kuchni,
dostarczanie posiłków i napojów, doradztwo przy wyborze
menu, usługi kelnerskie.
(210) 477647
(220) 2017 10 12
(731) BUKOWSKI JACEK ANTYKI BUKOWSKI, Szczecin
(540) Antyki Bukowski
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna antyków; sprzedaż internetowa antyków, 36 wycena antyków; udzielanie informacji
związanych z wyceną antyków.
477649
(220) 2017 10 13
BOOT CAMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BOOT CAMP
(210)
(731)
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(531) 26.01.05, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania rynkowe, organizowanie targów
w calach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi
sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], reklama, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
41 kultura fizyczna, nauka gimnastyki, informacja o rekreacji,
chronometraż imprez sportowych, informacja o imprezach
rozrywkowych, organizowanie zawodów sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi trenerskie,
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne].
477660
(220) 2017 10 13
CHAYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CHAYO
(510), (511) 30 napoje na bazie herbaty, 32 napoje owocowe i napoje bezalkoholowe.
(210)
(731)

(210) 477669
(220) 2017 10 13
(731) NOWAK ADAM, Warszawa
(540) Andromeda

(531) 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży w detalu, w hurcie, w sklepie internetowym on-line kosmetyków, ziół, suplementów
diety, produktów prozdrowotnych, żywności ekologicznej.
477672
(220) 2017 10 13
BR39 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Braniewo
(540) BR 39 BRANIEWO
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477717
(220) 2017 10 16
CHARZEWSKI PIOTR KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT, Rzeszów
(540) ResLegal KANCELARIA
(210)
(731)

(531) 26.04.11, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, badania prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej,
usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi doradcze
związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów
związanych z prawami własności intelektualnej.
477718
(220) 2017 10 16
KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Toruń
(540) K KREATOR
(210)
(731)

(531) 03.07.17, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 kombinezony, garnitury, koszule, mundury,
nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży wyrobów tekstylnych,
sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży, 42 projektowanie,
prace badawcze, usługi projektowania na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży.
(210) 477721
(220) 2017 10 16
(731) KOKOT MARCIN M. KOKOT (TRADING), Koszalin
(540) CA City Apartments

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi agencji importowo - eksportowych.
477685
(220) 2017 10 13
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) MIGRENOFEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
u ludzi.
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, w zakresie domów mieszkalnych, apartamentów i domów jednorodzinnych, 43 usługi
pensjonatów, usługi hoteli, usługi moteli, usługi wynajmowania mieszkań na pobyt czasowy, usługi agencji zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, usługi restauracji i kawiarni.
477722
(220) 2017 10 16
GALICJA TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut
(540) gt. galicja tomaszek

(210)
(731)

Nr ZT48/2017
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(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie kupować
i oglądać w sklepach, a także za pośrednictwem Internetu
następujące towary: sprzęt agd i rtv, a w szczególności krany,
kuchenne urządzenia elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lodówki, piekarniki, pralki, płyty grzejące, roboty
kuchenne elektryczne, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki,
zlewozmywaki, zmywarki naczyń, anteny, drukarki komputerowe, komputery, laptopy, modemy, monitory ekranowe,
odbiorniki audio i wideo, odtwarzacze płyt dvd, radiowy
sprzęt nadawczo- odbiorczy, radia samochodowe, odbiorniki radiowe, słuchawki na uszy, telefony przenośne, telewizory,
a także kosiarki, rowery, skutery.
477732
(220) 2017 10 16
BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiałowice
(540) BRACIA SADOWNICY

(210)
(731)

(531) 05.07.13, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe,
miąższ owoców, przecier jabłkowy, 31 świeże owoce i warzywa, 32 soki owocowe, soki warzywne, owocowe nektary.
477738
(220) 2017 10 16
FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO
WYKORZYSTANIA ENERGII, Katowice
(540) fewe Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania
Energii Polish Foundation for Energy Efficiency

(210)
(731)

(531) 05.03.06, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy badań rynkowych, analizy gospodarcze, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
analizy kosztów, audyt przedsiębiorstw, analizy rynku, badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej,
badania i analizy rynkowe, badania opinii publicznej, doradztwo biznesowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo związane z audytem,
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo
w zakresie -), elektroniczne przetwarzanie danych, kampanie
marketingowe, kompilacja informacji do komputerowych
baz danych, kompilacja informacji statystycznych, kompu-
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terowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe przetwarzanie danych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, pomoc i doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, rozpowszechnianie informacji gospodarczych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie
działalnością gospodarczą (usługi doradcze w - ), zarządzanie
działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie -), zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem
działalnością gospodarczą, 41 dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja dorosłych, edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie spotkań i konferencji, prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, prowadzenie kursów edukacyjnych w zakresie
inżynierii, prowadzenie warsztatów [szkolenia], udostępnianie publikacji on-line, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe, 42 administracja serwerów, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
oprogramowania do przetwarzania danych, analizy komputerowe, analizy naukowe wspomagane komputerowo,
analizy wykonalności projektu, audyt energetyczny, badania techniczne, certyfikowanie wydajności energetycznej
budynków, doradztwo eksperckie dotyczące technologii,
doradztwo techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych, doradztwo związane
z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu
i globalnego ocieplenia, dostarczanie raportów inżynieryjnych, hosting komputerowych baz danych, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, oceny w dziedzinie
nauki wykonywane przez inżynierów, opracowywanie baz
danych, opracowywanie systemów do zarządzania energią
i prądem, oprogramowanie komputerowe (projektowanie -),
oprogramowanie komputerowe (aktualizacja -), oszacowania
w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, pomiary inżynieryjne, pomiary środowiska w obrębie budynków, porady techniczne związane z działaniami mającymi
na celu oszczędzanie energii, profesjonalne doradztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, prace inżynieryjne, programowanie oprogramowania do zarządzania
energią, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem
energii, projektowanie broszur, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, prowadzenie badań [technicznych], przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych online, przeprowadzanie
technicznych studiów wykonalności, przygotowywanie raportów technicznych, sporządzanie raportów projektowych,
tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie i adaptacja oprogramowania komputerowego, udostępnianie informacji
naukowych w dziedzinie globalnego ocieplenia, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zmiany klimatu,
udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywa-
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nia naturalnych źródeł energii, udzielanie porad technicznych związanych ze środkami oszczędności energii, usługi
badawczo-rozwojowe, usługi doradcze dotyczące ochrony
środowiska, usługi doradcze dotyczące zużycia energii, usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, usługi
inżynieryjne, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
budowlanej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
energetycznej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
środowiskowej, usługi inżynieryjne związane z systemami
transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, usługi inżynieryjne
związane z systemami zaopatrzenia w energię, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, usługi
pomiarów technicznych, usługi w zakresie doradztwa technicznego, usługi w zakresie hostingu stron internetowych,
usługi w zakresie inżynierii budowlanej, usługi w zakresie
oceny oddziaływania na środowisko, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, wykonywanie pomiarów.
(210) 477739
(220) 2017 10 16
(731) SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) spirosenior

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 telemarketing, marketing telefoniczny, marketing bezpośredni, marketing internetowy, kampanie
marketingowe, reklama i marketing, marketing dotyczący
promocji, organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie
w zakresie programów motywacyjnych, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie
sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych,
organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych, 41 usługi
rekreacyjne dla osób starszych, nauczanie w zakresie zdrowia, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
44 doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, doradztwo żywieniowe, doradztwo dietetyczne, profesjonalne
doradztwo związane z dietą, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, udostępnianie informacji medycznych w zakresie geriatrii, opieka psychologiczna, doradztwo dotyczące
opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], opieka
medyczna i zdrowotna.
477748
(220) 2017 10 16
MAZURENKO ARMWRESTLING PROMOTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) Armfight
(210)
(731)

Nr ZT48/2017

477763
(220) 2017 10 16
M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białystok
(540) m development
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowanie i/lub dzierżawa nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowanie nieruchomościami,
lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami
obrotu nieruchomościami, doradztwo w zarządzaniu nieruchomościami, wynajmowanie powierzchni, 37 usługi w zakresie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczania, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja
budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi informacji budowlanej,
usługi transportowe i spedycyjne, usługi magazynowe.
477764
(220) 2017 08 02
GRAND BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dźwirzyno
(540) HAVET HOTEL RESORT & SPA
(210)
(731)

(531)

29.01.04, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.25, 01.01.05,
27.05.01
(510), (511) 43 hotele.
477800
(220) 2017 10 17
POLMOS BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała
(540) MARSZAŁEK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(210)
(731)

(210) 477829
(220) 2017 10 17
(731) EUROTRADE WORLD COMERCE, Madryt, ES
(540) Eurotrade Poland Sp. z o.o.
(531) 27.05.01, 27.05.08, 25.01.25
(510), (511) 25 odzież, obuwie sportowe, nakrycia głowy.
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje eksportowo-importowe, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do następujących towarów:
żywności, przypraw, napojów, mięsa, ryb, konserw mięsnych, konserw rybnych, kosmetyków, urządzeń sanitarnych,
artykułów ogrodniczych, instrumentów weterynaryjnych,
instrumentów medycznych, aparatów weterynaryjnych,
preparatów dietetycznych, sprzętu rolniczego, suplementów dietetycznych, produktów hortologicznych, produktów
ogrodniczych, produktów dla zwierząt domowych, preparatów do pielęgnacji zwierząt, materiałów na podściółkę
dla zwierząt, ściółki dla zwierząt, przyborów stosowanych
do pielęgnacji zwierząt, chemikaliów stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemikaliów stosowanych
w przemyśle, chemikaliów stosowanych w ogrodnictwie,
chemicznych odczynników testowych do celów medycznych, odczynników chemicznych do stosowania w przemyśle, kosmetyków i produktów do pielęgnacji urody, preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, produktów toaletowych, artykułów do czyszczenia, artykułów weterynaryjnych, mebli dla
szpitali, sprzętu medycznego, materiałów do owijania i pakowania z tworzyw sztucznych, papieru, kartonu, drewna,
metalu i ze szkła.
477836
(220) 2017 10 17
THIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
(540) THIS
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 informacja handlowa, gromadzenie, systematyzacja i przetwarzanie informacji w komputerowych
bazach danych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
reklamowe, udostępnianie informacji z komputerowych baz
danych, przygotowywanie, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych i reklam, usługi polegające na promocji
programów komputerowych w sieci elektronicznej, badania
rynkowe oraz badania opinii, doradztwo handlowe, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, zarządzanie plikami i zbiorami informatycznymi, sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
42 architektura, projektowanie komputerowe, projektowanie wzorów, projektowanie konstrukcji, domów i budynków, projektowanie form i modeli, projektowanie graficzne,
projektowanie urbanistyczne, projektowanie techniczne,
projektowanie produktów, projektowanie przestrzeni biurowych, dekoracja wnętrz, projektowanie obiektów, projektowanie znaków towarowych i materiałów reklamowych,
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie
wystroju wnętrz sklepów, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i opracowy-
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wanie systemów komputerowych, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, projektowanie stron i kreacji
internetowych, projektowanie opakowań, projektowanie
materiałów drukowanych, opracowywanie i projektowanie
urządzeń i programów do przetwarzania danych, projektowanie oprogramowania i sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie marki, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich,
administrowanie stronami komputerowymi.
477837
(220) 2017 10 17
THIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
(540) THIS IS CREATIVE

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 informacja handlowa, gromadzenie, systematyzacja i przetwarzanie informacji w komputerowych
bazach danych, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
reklamowe, udostępnianie informacji z komputerowych baz
danych, przygotowywanie, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych i reklam, usługi polegające na promocji
programów komputerowych w sieci elektronicznej, badania
rynkowe oraz badania opinii, doradztwo handlowe, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, zarządzanie plikami i zbiorami informatycznymi, sortowanie danych w bazach komputerowych, organizowanie
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych,
42 architektura, projektowanie komputerowe, projektowanie wzorów, projektowanie konstrukcji, domów i budynków, projektowanie form i modeli, projektowanie graficzne,
projektowanie urbanistyczne, projektowanie techniczne,
projektowanie produktów, projektowanie przestrzeni biurowych, dekoracja wnętrz, projektowanie obiektów, projektowanie znaków towarowych i materiałów reklamowych,
projektowanie systemów oświetleniowych, projektowanie
wystroju wnętrz sklepów, wzornictwo przemysłowe, opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, projektowanie stron i kreacji
internetowych, projektowanie opakowań, projektowanie
materiałów drukowanych, opracowywanie i projektowanie
urządzeń i programów do przetwarzania danych, projektowanie oprogramowania i sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie marki, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich,
administrowanie stronami komputerowymi.
477865
(220) 2017 10 19
FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) ENERGISING² SHAMPOO
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.07.01, 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].
(210) 477889
(220) 2017 10 18
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) M jak mieszkanie

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 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 elektronicz-
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ne], 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje periodyczne drukowane, gazety,
katalogi, poradniki [podręczniki], 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, 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 w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, usługi rozrywkowe w postaci konkursów, 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 progra-
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mów 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.
(210) 477903
(220) 2017 10 19
(731) ROKICKI KRZYSZTOF EUROMAX, Szumowo
(540) Crazy Bakery
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.21, 26.11.08, 18.01.21, 14.07.09
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów,
montaż drzwi i okien, naprawa opon, wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, 39 holowanie, składowanie towarów, transport, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii
pojazdów, wynajmowanie magazynów.
477908
(220) 2017 10 19
FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn
(540) FORTUNA WIĘCEJ Z GRY
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych
w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne,
41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów
telewizyjnych.
(210)
(731)

477914
(220) 2017 10 19
OPONY NA CZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew
(540) OPONY NA CZAS FLOTA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.21, 26.11.08, 18.01.21, 14.07.09
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów,
montaż drzwi i okien, naprawa opon, wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, 39 holowanie, składowanie towarów, transport, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii
pojazdów, wynajmowanie magazynów.
(531) 02.01.11, 08.01.07, 08.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 przekąski składające się głównie z chleba,
przekąski z pieczywa chrupkiego, chrupiące pieczywo,
chleb chrupki, grzanki (sucharki), przekąski wykonane z mąki
razowej, chleb razowy, chleb żytni, chrupiące przekąski
z pieczywa, wyroby piekarnicze, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, sprzedaż
hurtowa i detaliczna związana z przekąskami na bazie pieczywa w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet.
477907
(220) 2017 10 19
OPONY NA CZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew
(540) OPONY NA CZAS EXPRESS

(210)
(731)

477915
(220) 2017 10 19
OPONY NA CZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniew
(540) OPONY NA CZAS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.21, 26.11.08, 18.01.21, 14.07.09
(510), (511) 37 czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów,
montaż drzwi i okien, naprawa opon, wulkanizacja opon [naprawa], wyważanie opon, 39 holowanie, składowanie towarów, transport, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii
pojazdów, wynajmowanie magazynów.
(210)
(731)

477930
(220) 2017 10 19
FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cieszyn
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(540) FORTUNA WIĘCEJ Z GRY

zbiorami informatycznymi, 42 projektowanie opakowań,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.01.04
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych
w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne,
41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów
telewizyjnych.

(210) 478073
(220) 2017 10 23
(731) ETRANS WÓZKI WIDŁOWE SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik
(540) etrans

478056
(220) 2017 10 23
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) LIX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
w laryngologii, krople do uszu.
(210)
(731)

478057
(220) 2017 10 23
ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) LIDOTO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania
w laryngologii, krople do uszu.
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu lub hurtowni z następującymi towarami: wózki widłowe, wózki platformowe, wózki paletowe, spycharki, koparki, ładowarki, części zamienne
i ogumienie dla powyższych urządzeń, 37 konserwacja i naprawy następujących urządzeń: wózki widłowe, wózki platformowe, wózki paletowe, spycharki, koparki, ładowarki.
(210) 478074
(220) 2017 10 23
(731) GRODZKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA, Ełk
(540) VENEDA PARK APARTAMENTY

(210) 478070
(220) 2017 10 23
(731) KAŹMIERCZAK MICHAŁ, Warszawa
(540) SILNA MARKA

(531) 05.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych, zarządzanie mieszkaniami, 36 usługi związane z administrowaniem i wynajmem nieruchomości, sprzedaż mieszkań, 37 usługi związane z wykonywaniem budynków, dróg,
mieszkań.
(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.03.23, 26.03.04, 26.11.03, 26.11.13,
26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 35 działalność agencji reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, projektowanie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie
materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy
korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie

478099
(220) 2017 10 23
BURLEY TOBACCO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mełno
(540) UŁAŃSKI
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, tytoń i produkty tytoniowe
(w tym substytuty tytoniu), tytoń do palenia, tytoń do skręcania papierosów, tytoń do robienia papierosów.
(210)
(731)

478108
(220) 2017 10 23
STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA CZAS DLA RODZIN,
Gdańsk
(540) Wspólnota Orlich Gniazd
(510), (511) 36 organizacja zbiórek, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, 41 nauczanie, nauczanie religii, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
(210)
(731)
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konferencji, organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], usługi obozów wakacyjnych [rozrywka],
45 organizowanie zgromadzeń religijnych.
(210) 478110
(220) 2017 10 23
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(540) ”u Lodziarzy” WYTWÓRNIA LODÓW POLSKICH

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze,
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku (środki wiążące
do lodów), lody sorbetowe, jogurty mrożone, lody z dodatkami: bitej śmietany, owoców świeżych i ich przetworów,
orzechów, pieczywa cukierniczego, galaretek, sosów deserowych, alkoholu, jadalne ozdoby do ciast i lodów, desery lodowe, 43 lodziarnie, kawiarnie, cukiernie, wynajem urządzeń
gastronomicznych, w tym urządzeń do dystrybucji lodów.
478129
(220) 2017 10 23
GAELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kleczany
(540) Focus-led
(510), (511) 11 latarki LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne
[ogrody, krajobrazy], żarówki, żarówki oświetleniowe LED,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem
strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie
sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line,
sprzedaż wysyłkowa i reklama na stronach internetowych
następujących towarów: latarki LED, oświetlenie typu LED
zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], żarówki, żarówki oświetleniowe LED, marketing, reklama, reklama radiowa, reklama
telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych towarów i świadczonych usług,
prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie
targów, wystaw i pokazów związanych z promocją powyższych towarów.
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(531) 26.01.01, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 odzież.
(210) 478136
(220) 2017 10 23
(731) CHRZANOWSKI DOMINIK, Warszawa
(540) YOUNG WEAR

(531) 03.04.13, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna,
bluzki, bluzy, dolne części ubrań [odzież], koszule, kurtki,
odzież damska, odzież męska, odzież sportowa, podkoszulki, skarpetki, rękawiczki, spodenki, spodnie, dżinsy, sukienki
damskie, swetry, szorty, T-shirty z krótkim rękawem, obuwie
damskie, obuwie męskie, czapki [nakrycia głowy].
478138
(220) 2017 10 23
ALLCON INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) 3T OFFICE PARK

(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 478135
(220) 2017 10 23
(731) KONDRAT MICHAŁ, Bielsko-Biała
(540) #SZCZYRKAIDO

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, finansowanie nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, wyceny finansowe nieruchomości,
organizowanie wynajmu nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, zarządzanie
inwestycjami w nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, wynajmowanie pomieszczeń biurowych
nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, ubezpieczenia dla biur, ubezpieczenia budynków, usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości,
ubezpieczenia dla przedsiębiorstw.
(210)
(731)

478153
(220) 2017 10 24
SOLSKI COMMUNICATIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) SOLSKI communications

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi public relations, agencje public relations, doradztwo w zakresie public relations, badania w zakresie public relations, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi w zakresie public relations, doradztwo biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, outsourcing
[doradztwo biznesowe], doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
związane z zarządzaniem, doradztwo związane z audytem,
doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania rynkowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą doradztwo w dziedzinie public
relations, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej,
doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży,
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie
badań rynku, doradztwo w zakresie planowania działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu
strategicznego, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków,
doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama, produkcja reklam, rozpowszechnianie reklam, publikacja reklam, przygotowywanie
reklam, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, reklamy kinowe, reklama banerowa, reklama korespondencyjna, reklamy
online, reklama zewnętrzna, reklama i usługi reklamowe,
agencje reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja reklam telewizyjnych, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, przygotowywanie reklam prasowych, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy
graficznej, analizy odbioru reklamy, reklama bezpośredniej
odpowiedzi, bezpośrednia reklama pocztowa, usługi reklamy zewnętrznej, reklama i marketing, reklama w czasopismach, udostępnianie powierzchni reklamowej, wynajem
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powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajem bilbordów reklamowych, leasing billboardów reklamowych, przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, przygotowywanie dokumentów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, projektowanie logo reklamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, produkcja
nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
przetwarzanie danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, przetwarzanie danych w celu gromadzenia
danych do celów działalności gospodarczej, usługi doradcze
związane z elektronicznym przetwarzaniem danych, przetwarzanie danych z listy płac [dla osób trzecich], doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, usługi konsultacyjne w zakresie zatrudnienia
dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, automatyczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, wprowadzanie i przetwarzanie
danych, przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, udostępnianie przestrzeni
reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], dostarczanie informacji i świadczenie
usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie
działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności
gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej,
kompilacja informacji statystycznych, skomputeryzowane
wyszukiwanie informacji handlowych, usługi informacyjne
w zakresie przetwarzania danych, wyszukiwanie informacji
w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności
gospodarczej, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, informacje
dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, porady i informacje dotyczące
zarządzania przedsiębiorstwami, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania
technologią informacyjną, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, rachunkowość, księgowość i audyt, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi biurowe,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, analizy i badania dotyczące dzia-
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łalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalności gospodarczą, 41 usługi
wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe,
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe,
szkolenia związane z przetwarzaniem danych, usługi szkoleniowe związane z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne związane z przetwarzaniem danych, szkolenia z zakresu
public relations, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne],
doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), informacje dotyczące
kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), szkolenia w zakresie reklamy, produkcja filmów, innych niż reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi hostingowe, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem
danych, hosting stron internetowych, hosting przestrzeni
pamięciowej na potrzeby stron internetowych, hosting stron
komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich,
tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla
osób trzecich, programowanie oprogramowania do reklamy
online, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w internecie do reklamowania towarów i usług.
(210) 478159
(220) 2017 10 24
(731) VIRÁG MAŁGORZATA OWOCNE MIEJSCE, Warszawa
(540) OWOCNE MIEJSCE

(531) 02.07.23, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], 43 krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej.
478178
(220) 2017 10 25
PONTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) chowaj.com PUDEŁKA MAGAZYNOWE

(210)
(731)

(531) 27.05.17, 26.11.01
(510), (511) 20 pudełka
sztucznych.
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(210) 478182
(220) 2017 10 24
(731) CENTRUM NAUKI KOPERNIK, Warszawa
(540) PRACOWNIA PRZEWROTU KOPERNIKAŃSKIEGO
(510), (511) 9 oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie edukacyjne, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, nagrania multimedialne, oprogramowanie
multimedialne, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, urządzenia i przyrządy naukowe
i do celów dydaktycznych, magnetyczne nośniki danych,
eksponaty sterowane komputerowo, komputery, pamięci zewnętrzne, 16 publikacje edukacyjne, podręczniki
edukacyjne, książki edukacyjne, materiały drukowane,
drukowane materiały ilustracyjne, papierowe materiały
dydaktyczne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, zeszyty do pisania lub rysowania, książki,
notesy, długopisy, ołówki, teczki papierowe, papierowe
artykuły piśmienne, 41 muzea, muzea-usługi, wystawy,
usługi świadczone przez muzea, udostępnianie obiektów
muzealnych, pokazy, wystawy, usługi planetarium, seminaria, seminaria edukacyjne i oświatowe, prowadzenie
seminariów i sympozjów, organizacja seminariów, organizowanie seminariów edukacyjnych, prowadzenie kursów,
seminariów i warsztatów, edukacja, badania edukacyjne,
pokazy edukacyjne, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikowanie tekstów edukacyjnych, organizacja konferencji edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, publikowanie multimedialne książek, publikowanie materiałów
multimedialnych on-line, publikowanie multimedialne
magazynów, czasopism i gazet, prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących spraw społecznych, politycznych, gospodarczych, dotyczących kultury, sztuki, nauki,
usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio
i rozrywki multimedialnej, publikowanie czasopism internetowych, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet,
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu,
udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych
za pomocą internetu, udostępnianie z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być
przeglądane, udostępnianie publikacji elektronicznych
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, informacja dotycząca edukacji udzielana on-line
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, 42 badania
naukowe, prowadzenie badań [naukowych], usługi naukowe i technologiczne, publikowanie informacji naukowych, udostępnianie informacji naukowych, sporządzanie
raportów naukowych, prowadzenie badań naukowych,
kompilacja informacji naukowych, usługi doradcze w zakresie nauki, badania i analizy naukowe, usługi w dziedzinie nauk o Ziemi, usługi doradcze dotyczące przyrządów
naukowych, usługi doradcze dotyczące badań naukowych, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie stron internetowych.
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(210) 478189
(220) 2017 10 25
(731) STRAMA MACIEJ IGNACY MASTRA, Suche
(540) tripeer.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli,
pakowanie i składowanie towarów, parkowanie i przechowywanie pojazdów, parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, transport, transport (usługi nawigacji
-), usługi przewozu, 43 hotele dla zwierząt, pensjonaty dla
zwierząt, pomieszczenia dla zwierząt, tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego,
usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajmowanie kwater,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, zapewnianie zakwaterowania
na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, zwierzęta (pomieszczenia dla -).
(210) 478190
(220) 2017 10 24
(731) DEPTULSKI JACEK DRUKARNIA ANTAD, Giebnia
(540) Antad. DRUKARNIA

(531) 26.03.16, 26.03.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie offsetowe, drukowanie cyfrowe, 42 projektowanie graficzne druków dla
przemysłu i reklamy, projektowanie graficzne, projektowanie
wizytówek, projektowanie broszur, projektowanie plakatów.
478194
(220) 2017 10 25
REXER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) REXER engineering

(210)
(731)
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(531)

01.15.05, 01.15.15, 01.15.17, 05.03.14, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 37 doradztwo inżynieryjne, instalacja projektów inżynierii środowiska, nadzór budowlany, nadzór nad
budowaniem konstrukcji, nadzór nad remontem budynków, nadzorowanie konstruowania budynków, usługi budowlane, konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie
nadzoru budowlanego, konserwacja, serwis i naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 42 prace inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, badania inżynieryjne, doradztwo inżynieryjne, projektowanie systemów inżynierii
budowlanej, usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, usługi
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, audyt energetyczny, audyt jakości, doradztwo projektowe, projektowanie techniczne, opracowanie projektów
budowlanych, zarządzanie projektami architektonicznymi, planowanie projektów technicznych, projektowanie
budynków, projektowanie budynków przemysłowych.
478206
(220) 2017 10 25
CUSTOM CUBE T. STĘPIEŃ P. KODYRA
SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) custom cube
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe jako element nośny
dla: mebli, zabudów szklanych, obudów multimedialnych, elementów aranżacji wnętrz, gablot muzealnych,
elementy wykonane z blach metalowych jako poszycie
dla: mebli, zabudów szklanych, obudów multimedialnych,
elementów aranżacji wnętrz, gablot muzealnych, 19 konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych jako
element nośny dla: mebli, zabudów szklanych, obudów
multimedialnych, elementów aranżacji wnętrz (scenografii), gablot muzealnych, 20 meble do wyposażania domu
i biura oraz do przestrzeni publicznej (tj. do obiektów takich jak muzea, galerie sztuki, ośrodki kultury, biblioteki
publiczne, teatry, uniwersytety, obiekty sakralne) w tym:
meble z drewna, meble z materiałów drewnopochodnych, meble z tworzyw sztucznych, meble ze szkła, meble
z metalu, 37 wykonywanie prac budowlanych (remontowo-budowlanych) oraz wykończeniowych, modernizacja
przestrzeni w tym demontaż starego wyposażenia, usuwanie przegród budowlanych, demontaż starych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, sieci informatycznych oraz wykonanie nowych instalacji, demontaż
i montaż stolarki budowlanej oraz elementów wyposażenia wnętrz, 42 projektowanie: mebli, gablot muzealnych,
scenografii jako elementu wyposażenia wystaw muzealnych, obudów multimedialnych, zabudów szklanych, instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych,
sieci informatycznych, wystaw muzealnych, elementów
wyposażenia wnętrz, opracowywanie scenariuszy wystaw, opracowywanie scenariuszy funkcjonalno-użytkowych dla elementów wystaw oraz wyposażenia wnętrz,
opracowywanie kosztorysów inwestorskich dla: mebli,
gablot muzealnych, scenografii muzealnych, wystaw, zabudów szklanych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, informatycznych, elementów wyposażenia
wnętrz.
(210)
(731)

(210)
(731)

478236
(220) 2017 10 26
TM TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
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(540) Puppy luv

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.06.03, 27.05.01, 27.03.03, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, artykuły i sprzęt
sportowy, zwierzęta i postacie fikcyjne na biegunach, zabawki interaktywne, zabawki pluszowe, misie pluszowe, zabawki ruchome, zabawki wypchane, zabawki elektroniczne,
zabawki mówiące, zabawki edukacyjne, pluszowe zabawki,
zabawki dla dzieci, zabawki w kształcie zwierząt, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich gier, zabawek, akcesoriów
do zabawy, artykułów i sprzętu sportowego, wyposażenia
placów zabaw i wesołych miasteczek pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować, usługi sprzedaży gier, zabawek, akcesoriów do zabawy, artykułów i sprzętu sportowego, wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sklepami
detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi importowe
i eksportowe, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, salonach oraz za pośrednictwem strony internetowej zabawek i akcesoriów do zabawek.
478261
(220) 2017 10 26
POLSKA GRUPA BROKERSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) pgb

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego.
(210) 478267
(220) 2017 10 26
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) LIBET Light
(510), (511) 11 lampy elektryczne do zawieszania i stojące,
lampy oświetleniowe stojące do stosowania na otwartej
przestrzeni, lampy ozdobne ścienne i podłogowe, lampiony, latarnie oświetleniowe, lampy bezpieczeństwa, lampy
luminescencyjne oświetleniowe, latarki, lampy łazienkowe,
reflektory do lamp, obudowy do lamp, zawieszenia do lamp,
szkła do lamp, klosze do lamp, osłony do lamp, oprawki żarówek do lamp elektrycznych, urządzenia i instalacje
do oświetlenia, oświetlenia sceny (sterowanie), regulatory
oświetlenia sceny, urządzenia do oświetlenia za pomocą
diod elektroluminescencyjnych.
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(210) 478268
(220) 2017 10 26
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) Synergio
(510), (511) 19 kostka brukarska, kształtki odwodnieniowe dla
podłoży z kostki brukarskiej - wszystkie wymienione artykuły
jako barwione oraz w kolorze z naturalnego betonu, mozaikowe kształtki brukarskie z betonu szlachetnego i z kamienia
szlachetnego, płyty betonowe, płyty o strukturze kamienia,
płyty kamienne i z kamienia sztucznego, płyty o strukturze
kamienia w technologii wet-cast, palisady betonowe, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodnikowe, korytka ściekowe
betonowe, elementy betonowe murów oporowych, terakota,
granit i wyroby z granitu, płyty i bloki z piaskowca, kamień, piaskowiec dla budownictwa, niemetalowe materiały nawierzchniowe, elewacyjne i wykończeniowe, dekory betonowe, kamień budowlany, materiały do budowy i pokryć dróg, bazalt,
kamień, klinkier (kruszywo), krzemionka, kwarc, łupek twardy,
kamień wapienny, margiel wapienny, marmur, tłuczeń, kruszywa szlachetne, kamień żużlowy, żwir.
478275
(220) 2017 10 26
SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) citylink

(210)
(731)

(531) 26.05.04, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nieruchomości,
nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie wynajmu nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi nabywania nieruchomości,
usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie
zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
i nieruchomościami, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem nieruchomości, 37 budowa i naprawa magazynów, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości
komercyjnych, zarządzanie projektem budowy, 39 magazynowanie, składowanie, świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, usługi konsultacyjne dotyczące magazynowania, usługi doradcze w zakresie
magazynowania towarów, wynajem miejsc magazynowych,
wynajmowanie magazynów, wynajem obiektów i urządzeń
magazynowych, wynajmowanie miejsc do magazynowania.
478277
(220) 2017 10 26
SADOWSKI MARCIN CENTRUM FINANSOWE,
Kolonia Brużycka
(540) CENTRUM UBEZPIECZEŃ Agnieszka Sadowska
(210)
(731)
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(531) 05.03.06, 24.01.10, 24.01.20, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 ubezpieczenia, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, agencje ubezpieczeniowe,
doradztwo ubezpieczeniowe.
(210) 478309
(220) 2017 10 27
(731) BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, BIAŁYSTOK
(540) Artic POWER

Nr ZT48/2017

478318
(220) 2017 10 27
RYBAK-KRZYSZKOWSKA MAGDA SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA LEKARSKA, Lednica Górna
(540) hi-gen
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi położnicze, usługi
sztucznego zapłodnienia, usługi zapładniania metodą in vitro, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, wypożyczanie sprzętu medycznego, usługi terapeutyczne, usługi klinik
medycznych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, opieka
pielęgniarska, chirurgia plastyczna, diagnostyka, analityka
medyczna, badania i porady lekarskie.
(210)
(731)

(210) 478343
(220) 2017 10 27
(731) CZEKAJ WITOLD, Prandocin-Iły
(540) BR RZETELNI

(531) 19.01.01, 03.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gazy płynne.
(210) 478310
(220) 2017 10 27
(731) BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, BIAŁYSTOK
(540) Barter Działamy z energią

(531) 02.09.16, 26.04.07, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 księgowość, księgowość i prowadzenie ksiąg,
księgowość i rachunkowość, księgowość administracyjna,
księgowanie kosztów, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, prowadzenie księgowości w zakresie elektronicznego
transferu funduszy, skomputeryzowana księgowość, usługi
w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi biznesowe
biegłych księgowych, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi księgowe w zakresie funduszy
emerytalnych, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć.
(210) 478347
(220) 2017 10 27
(731) SIEROTOWICZ PAWEŁ FHU, Kraków
(540) PSW POLSKIE SKŁADY WĘGLOWE

(531) 19.01.01, 01.05.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 4 gazy płynne.

(531) 18.01.15, 27.05.01
(510), (511) 4 węgiel kamienny, mieszanki węgla kamiennego, brykiety, brykiety węglowe, paliwa kopalne oraz ich pochodne zawarte w klasie 4, 35 działalność w zakresie reklamy,
promocji, marketingu i zarządzania, działalność handlowa
polegająca na kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie
punktami sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie węgla,
brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki,
zwłaszcza worki.
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(210) 478391
(220) 2017 10 30
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) SAFINA COSMETICS
(510), (511) 3 lakiery do włosów, płatki do demakijażu, płatki
do demakijażu, wata kosmetyczna, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, krem do golenia, chusteczki kosmetyczne,
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki perfumowane.
478393
(220) 2017 10 30
PAKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PAKER
(510), (511) 35 usługi handlu, tj. usługi stacjonarnej i wysyłkowej (za pośrednictwem sklepu internetowego) sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie sprzętu wspinaczkowego i turystycznego, w tym: namioty, materace, odzież i obuwie, plecaki,
akcesoria do plecaków, płachty, podkłady pod namioty, akcesoria do namiotów, karimaty, akcesoria do materacy, śpiwory,
hamaki, łóżka polowe, akcesoria do spania, poduszki podróżne,
kuchnie turystyczne, kartusze gazowe, paliwa turystyczne płynne i stałe, naczynia i sztućce turystyczne, żywność liofilizowana,
pojemniki na wodę, ręczniki, oświetlenie, elektronika, lampy gazowe turystyczne, lampy turystyczne USB, turystyczne panele
słoneczne, środki do impregnacji odzieży i obuwia oraz ekwipunku, sprzęt do odśnieżania, rakiety śnieżne, sprzęt i akcesoria
turystyczne i survivalowe, akcesoria kajakowe i żeglarskie, narzędzia wielofunkcyjne, przyjmowanie zamówień online w sklepie
internetowym oraz udzielanie klientom (konsumentom i kontrahentom) informacji na temat oferowanych produktów, oraz
na temat złożonych w sklepie internetowym zamówień.
(210)
(731)
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478395
(220) 2017 10 30
FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ
DALEJ, Konin
(540) Podaj Dalej
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, tworzenie tekstów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 41 informacja o edukacji, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych.
(210)
(731)

478410
(220) 2017 10 30
TREKSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GENESIS DESIGN
(510), (511) 18 torby, torby podróżne, plecaki, walizy, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 obuwie, odzież,
nakrycia głowy.
(210)
(731)

478462
(220) 2017 10 31
STOWARZYSZENIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI
KOBIET, Boża Wola
(540) Projekt Busola
(510), (511) 41 edukacja, szkolenia, prowadzenie kursów
oraz warsztatów z zakresu mentoringu zawodowego, publikowanie tekstów z zakresu mentoringu i szkolenia zawodowego, organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów
i spotkań dotyczących mentoringu i szkolenia zawodowego, informacje dotyczące ww. usług mogą być dostarczane
on-line.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

474985, 475438, 475647, 476519, 476524, 476821, 477617

2

475438, 476440, 477617

3

473295, 475164, 475165, 475169, 475617, 475619, 475622, 475627, 475628, 475629, 475630, 475631, 475633,
475674, 475683, 475686, 475690, 475692, 475716, 476353, 476361, 476370, 476440, 476645, 476646, 476647,
476648, 476649, 476650, 476651, 476652, 476653, 476654, 476655, 476656, 476657, 476658, 476660, 476662,
476821, 477617, 477865, 478391

4

471991, 471993, 473568, 475438, 478309, 478310, 478347

5

472912, 473295, 473301, 474985, 475164, 475165, 475169, 475617, 475619, 475622, 475627, 475628, 475629,
475630, 475631, 475633, 475674, 475683, 475686, 475690, 475692, 475716, 476312, 476315, 476353, 476361,
476370, 476440, 476501, 476503, 476530, 476589, 476645, 476646, 476647, 476648, 476649, 476650, 476651,
476652, 476653, 476654, 476655, 476656, 476657, 476658, 476660, 476662, 476755, 476756, 476760, 476761,
476762, 476763, 476765, 476821, 477454, 477685, 478056, 478057

6

469463, 471991, 471993, 474033, 474971, 476497, 476610, 477601, 478206

7

460587, 471088, 471991, 471993, 473329, 477601

8

471088, 476440, 477601

9

460587, 463865, 471088, 471217, 471377, 471991, 471993, 473295, 473945, 475264, 476099, 476100, 476353,
476361, 476488, 476530, 476542, 476819, 477457, 477550, 477554, 477889, 478182

10

472054, 475164, 475165, 475169, 475617, 475619, 475622, 475628, 475629, 475631, 475674, 475683, 475686,
475690, 475692, 475716, 476312, 476440, 477617

11

460587, 469463, 471088, 471991, 471993, 476530, 477554, 478129, 478267

12

460587, 471991, 471993, 472218, 477554, 477599

13

471991, 471993

14

458468, 475264, 475323, 476006, 476353, 476361

16

463865, 471991, 471993, 472893, 473351, 475264, 475323, 475734, 475751, 476099, 476100, 476353, 476361,
477140, 477141, 477865, 477889, 478182

17

469463, 471991, 471993, 475438, 477617

18

475264, 475323, 476353, 476361, 477012, 477140, 477141, 477298, 477552, 477617, 478410

19

469463, 471991, 471993, 474971, 475438, 475734, 475751, 478206, 478268

20

472218, 473720, 474755, 475264, 475323, 476965, 478178, 478206

21

458632, 471088, 475264, 475323, 476353, 476361, 476440

22

475264

24

472218, 473351, 473720, 477616

25

472218, 473005, 473295, 473351, 474750, 475264, 476353, 476361, 476826, 477012, 477552, 477573, 477578,
477599, 477616, 477617, 477618, 477718, 477748, 478135, 478136, 478410

26

475264, 477617

27

473720

28

460587, 472218, 475264, 475323, 476353, 476361, 476440, 476826, 477552, 478236

29

457739, 473295, 476589, 476980, 477499, 477502, 477504, 477732

30

457739, 458632, 472470, 473295, 473385, 475264, 475887, 476371, 476757, 476980, 477025, 477027, 477595,
477660, 477903, 478110

31

457739, 472912, 473295, 476501, 476503, 476980, 477732

32

458632, 473295, 474568, 476567, 476703, 477003, 477660, 477732
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2

1

33

474425, 474568, 474707, 476545, 476546, 476547, 477639, 477800

34

460587, 473295, 478099

35

454993, 458468, 458632, 460587, 463865, 470965, 471377, 471991, 471993, 472218, 472329, 472470, 472893,
473295, 473568, 473945, 474267, 474568, 474755, 474973, 474994, 475264, 475323, 475734, 475751, 476099,
476100, 476488, 476530, 476542, 476589, 476755, 476756, 476760, 476761, 476762, 476763, 476765, 476766,
476819, 476826, 476847, 476965, 477339, 477547, 477554, 477573, 477603, 477639, 477647, 477649, 477669,
477672, 477718, 477722, 477738, 477739, 477829, 477836, 477837, 477865, 477889, 477903, 477908, 477930,
478070, 478073, 478074, 478129, 478153, 478236, 478343, 478347, 478393, 478395

36

470965, 471377, 471991, 471993, 473720, 474994, 475734, 475751, 476099, 476100, 476335, 476423, 476542,
476888, 476889, 476891, 476896, 476905, 476906, 476907, 476908, 476909, 476911, 476912, 476913, 476914,
477577, 477596, 477597, 477615, 477647, 477763, 478074, 478108, 478138, 478261, 478275, 478277

37

469463, 470965, 471991, 471993, 473329, 473568, 474740, 474971, 474973, 474994, 475734, 475751, 476120,
476423, 476610, 476775, 477484, 477721, 477763, 477907, 477914, 477915, 478073, 478074, 478194, 478206,
478275

38

463865, 470447, 471377, 474973, 475758, 475759, 476099, 476100, 476819, 477484, 477545, 477889

39

470965, 471991, 471993, 474973, 474994, 475734, 475751, 475874, 476099, 476100, 476371, 476775, 476826,
476997, 477565, 477596, 477597, 477615, 477907, 477914, 477915, 478189, 478275, 478347

40

460587, 473329, 476497, 478190

41

454993, 463865, 470447, 471217, 471377, 471991, 471993, 472893, 473295, 475011, 475264, 476099, 476100,
476610, 476766, 476819, 476826, 477484, 477526, 477547, 477612, 477639, 477649, 477738, 477739, 477865,
477889, 477908, 477930, 478108, 478153, 478159, 478182, 478395, 478462

42

454993, 470447, 471991, 471993, 473295, 473329, 473945, 474973, 475734, 475751, 476099, 476100, 476542,
476766, 476819, 477484, 477550, 477603, 477718, 477738, 477836, 477837, 477889, 478070, 478153, 478182,
478190, 478194, 478206

43

458632, 473568, 476335, 476371, 476606, 476826, 477577, 477595, 477596, 477597, 477615, 477639, 477721,
477764, 478110, 478159, 478189

44

470965, 473295, 474973, 475734, 475751, 476440, 476610, 477457, 477739, 478318

45

471377, 471991, 471993, 475734, 475751, 476766, 476819, 477717, 478108

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#SZCZYRKAIDO
”u Lodziarzy” WYTWÓRNIA LODÓW POLSKICH
+ plus Baby
3T OFFICE PARK
4MOVE MAXSHOT
AA BOTANICZNY KREM
AA Bubble boom
AA Bubble Look
AA C ENERGY
AA CALCIUM JONO
AA COLLAGEN FLEXI
AA Detox bubble
AA Fantastic bubble
AA Good look bubble
AA Hallo Bubble
AA KREM TLENOWA MASKA
AA Magic bubble
AA Ooh bubble
AA Oxygen bubble
AA So bubble
AA TLENOWY KREM
AGRESTADA
AKA ELECTRIC
akademia nauki
Ambasador
Andromeda
Antad. DRUKARNIA
Antyki Bukowski
APARTAMENTY PARK SZCZĘŚLIWICKI
APETICONTROL
Armfight
Artic POWER
AsterMedia
ATMAT
AUTOMATER
B BBJ-SEP
Barter Działamy z energią
BASIC line cat
Because you matter
BERIMAL +
BERIMAL
BERIMAL
BIONEA
BOOT CAMP

478135
478110
472218
478138
477003
476649
476653
476657
476647
476646
476645
476656
476662
476658
476660
476650
476651
476655
476654
476652
476648
476703
471088
477547
477140
477669
478190
477647
475734
473301
477748
478309
460587
473329
477550
454993
478310
472912
474994
475165
475164
475169
476757
477649

BR 39 BRANIEWO
BR RZETELNI
BRACIA SADOWNICY
BUDKA NIETELEFONICZNA
C
CA City Apartments
CAFFE LIVERANI DI DAVIDE LIVERANI
CashDirector
CENTRUM UBEZPIECZEŃ Agnieszka Sadowska
CHAYO
CHINA TRANS BY BGT GROUP
CHOPIN UNIVERSITY PRESS
chowaj.com PUDEŁKA MAGAZYNOWE
Chrrup!
Citimedia.pl
CITRON
citylink
Construct
Crazy Bakery
CURRENDA Asystent Sędziego
custom cube
Day Week Life informacje i inspiracje
Doktor TV
DOM NA BARTYCKIEJ
DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM
E EDIPRESSE
ecolos
EDIPRESSE
ENERGISING2 SHAMPOO
Esthetic Institute
etrans
Eurotrade Poland Sp. z o.o.
Fabryka Mebli ORFEUSZ bobo
FÉRIA
fewe Fundacja na rzecz Efektywnego
Wykorzystania Energii Polish
Foundation for Energy Efficiency
FLOROVIT Vital Complex
FLYTECH
Focus-led
FORTUNA WIĘCEJ Z GRY
FORTUNA WIĘCEJ Z GRY
FROM POLAND with style
GENESIS DESIGN
GET IN LEASING

477672
478343
477732
471217
474568
477721
458632
476542
478277
477660
477565
463865
478178
472470
477545
475887
478275
474740
477903
476819
478206
477603
477484
475751
472329
476100
476530
476099
477865
475011
478073
477829
474755
474750

477738
475647
477573
478129
477908
477930
475323
478410
470965
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

GLOBAL DEVELOPMENT
GomeX
Gripex MAX Gripex M
GRUPA PLATINUM
GRZEGÓRZKI PARK
gt. galicja tomaszek
HAVET HOTEL RESORT & SPA
Helenka Kuchnia babci Helenki
HERBUD MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE
HEVER SALONY SNU
hi-gen
Human RESOURCES
HYDROCON
IAP
IBUPROM SPORT ŻEL
IBUPROM SPORT
IBUPROM SPORT
IMPERIS
INOVOX Express smak miętowy
INOVOX Express smak miodowo-cytrynowy
INOVOX Express smak pomarańczowy
INTER CARS24.pl quality made
K KREATOR
K
Kaltrus
KEDER
KEL
KOPEX Machinery
Krystaldur
la Furia
lemon explore
LIBET Light
LIDOTO
LIX
m development
M jak mieszkanie
MARSZAŁEK
MEDIJUANA
MEFISTO
MICCO
MIGRENOFEN
MKS POLONIA STAL ŚWIDNICA
MLECZ
NanoSanMNP
NanoWodaMNP
NEVERLAND
OKNA-DRZWI-BRAMY MRÓZ ALUMINIUM I PCV
OPONY NA CZAS EXPRESS
OPONY NA CZAS FLOTA
OPONY NA CZAS
OTVARTA BLISKOŚĆ KOSZTUJE NIEWIELE

476423
476775
475692
476335
477597
477722
477764
477027
469463
473720
478318
476847
475438
474973
475627
475617
475619
474985
475674
475686
475690
475874
477718
477339
457739
476120
473945
471993
476497
477618
477552
478267
478057
478056
477763
477889
477800
473295
476610
476997
477685
473351
476821
476312
476315
477012
474971
477907
477914
477915
475758

77
1

OTVARTA
OWOCNE MIEJSCE
PAFARO
PAKER
ParkSide
PARTNER GET IN BANK
Pączkowo Z miłości do jakości
pgb
PIWNICZNE PIWO JASNE ORYGINALNA
RECEPTURA PIWO Z WIELKOPOLSKI
PIWNICZKA DOSKONAŁEGO SMAKU
I AROMATU Piwniczne
PIZZA PAPA JOHN’S. LEPSZE SKŁADNIKI.
LEPSZA PIZZA.
PKO BURSZTYNOWY
PKO DIAMENTOWY
PKO FUNDUSZ DIAMENTOWY
PKO FUNDUSZ RUBINOWY
PKO FUNDUSZ SZAFIROWY
PKO FUNDUSZ SZMARAGDOWY
PKO PORTFEL DIAMENTOWY
PKO PORTFELE INWESTYCYJNE
PKO PORTFELE MODELOWE
PKO PORTFELOWY
PKO RUBINOWY
PKO SZAFIROWY
PKO SZMARAGDOWY
player MOTO
Podaj Dalej
PODUSZKOWNIA
Polfa Kutno
PRACOWNIA PRZEWROTU
KOPERNIKAŃSKIEGO
Premier
PROCAM HURRICANE PRO+
PROCAM HURRICANE SOIL PRO+
Projekt Busola
Przystanek Litewski
PRZYTULKAJ
PSW POLSKIE SKŁADY WĘGLOWE
PUPIL INSTYTUT ŻYWIENIA ZWIERZĄT
PUPILKarma www.pupilkarma.pl
Puppy luv
R RAJAN
RAPID LIGHTING
RELAXSAN
ResLegal KANCELARIA
REXER engineering
RISANA MULTIGRANO
ROCKET BCAA
ROCKET CREATINE
ROCKET MASS

2

475759
478159
477599
478393
477577
471377
473385
478261

476567
476371
476908
476913
476896
476907
476905
476914
476889
476888
476906
476891
476911
476909
476912
470447
478395
476965
476589
478182
477141
476519
476524
478462
476606
476826
478347
476503
476501
478236
477578
477554
472054
477717
478194
476980
476756
476760
476762

78
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ROCKET PUMP
ROCKET RAPTOR
ROCKET VITAMIN
ROCKET WHEY
RODIUM Spółka jawna
Rosa Lia
S 10 STARKA Adventure SPECIAL EDITION
SAFINA COSMETICS
SCHARF
seco
Show Poland
SILNA MARKA
SmartLac
SmogOff
SOLSKI communications
spirosenior
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 Gucio serek brzoskwiniowy
Nowa Receptura Bez syropu
glukozowo-fruktozowego
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 Gucio serek naturalny
Nowa Receptura Bez syropu
glukozowo-fruktozowego
Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
od 1936 Gucio serek waniliowy
Nowa Receptura Bez syropu
glukozowo-fruktozowego
Starka PRESTIGE
SUPER VIRTUŚ
sushi maestro
Synergio
THE KEY TO ENGLISH
THIS IS CREATIVE
THIS IS ME

2

476761
476763
476765
476755
458468
473005
474425
478391
477601
477617
474267
478070
476440
477454
478153
477739

477499

477502

477504
474707
477025
477595
478268
477526
477837
477298
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1

THIS
TifO Polska Sieć Odzieżowa
TIFO
TORII
TOURMIX
TRADYCJA I DOŚWIADCZENIE
Herbitussin KASZEL
TRANSOIL
tripeer.pl
ULTRA ICE KOMPRES CHŁODZĄCY
ULTRA ICE Rekomendowany przez
IBUPROM SPORT
ULTRA ICE Rekomendowany przez
IBUPROM SPORT
ULTRA ICE SPRAY CHŁODZĄCY
ULTRA ICE
ULTRAVOX Maxe smak miętowy
UŁAŃSKI
UNIQUE BOUTIQUE
VENEDA PARK APARTAMENTY
VODKA BOUTIQUE
windler o smaku wiśniowym
windler o smaku ziołowym
windler
Windyy
WIŚLANE TARASY 2.0
Wsigla
Wspólnota Orlich Gniazd
WT 2.0
XAL-DS 5
YOUNG WEAR
złoty klakier
ZZM KOPEX GROUP

2

477836
476361
476353
476006
476488
475716
473568
478189
475630
475628
475629
475633
475631
475683
478099
477457
478074
477639
476546
476547
476545
474033
477596
477616
478108
477615
476370
478136
477612
471991

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.
516745
1153309
1228803
1294304
1321189
1334327
1344642
1355598
1357571
1373592
1373615
1373633
1373661
1373680
1373683
1373721
1373722
1373748
1373752
1373812
1373839
1373842
1373897

Abigaile (2017 10 01)
31
impure (2017 10 23)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
25
JW Jack Wrestler ENERGY DRINK (2017 03 27)
CFE: 24.01.05, 25.01.15, 29.01.13
32
TOSCANO (2017 09 15)
CFE: 26.04.04, 29.01.13
7
WANDERLUST (2016 10 03, 2016 09 26)
18
(2017 09 27)
CFE: 26.04.06, 26.11.02, 29.01.13
3, 5, 10
TNL PROFESSIONAL (2017 06 01)
CFE: 27.05.09
3, 8, 11, 14, 16, 21,
35, 44
(2017 09 07)
CFE: 25.07.01, 26.03.01
8, 21
(2017 09 07)
CFE: 25.07.01, 26.04.04
8, 21
FURIA (2017 09 15)
34
BLONDAGE (2017 09 15, 2017 04 05)
3
golem (2017 09 20, 2017 07 11)
CFE: 04.05.05, 27.03.02, 27.05.08
32
Kromel (2017 08 04)
CFE: 26.03.23, 29.01.12
7
CHAQUE JOUR (2017 08 10,
5, 29, 30, 31,
32, 33
2017 05 10)
BUBENDORFF (2017 08 22, 2017 06 06)
CFE: 26.11.12, 27.05.01,
6, 7, 9, 19, 20, 37
29.01.12
IMAS (2017 06 29, 2017 01 24)
CFE: 15.07.01
7
inkax (2017 08 08)
CFE: 24.01.03, 27.05.01,
9
28.03.00
RIN GO! SNACKS & DELI (2017 06 30,
2017 06 30)
CFE: 24.17.04, 26.04.18, 27.05.24
29, 30, 43
ENKA (2017 07 14)
CFE: 27.05.17, 29.01.04
37
(2017 08 30)
CFE: 26.03.04, 26.04.04
5, 30, 35
Lalune (2017 08 11, 2017 07 20)
CFE: 04.05.15, 27.03.03, 27.05.01
18
RXF (2017 09 08)
CFE: 27.05.02
12
(2017 07 31, 2017 04 19)
CFE: 03.01.08, 26.03.01
11, 18, 22

1373931
1373936
1373941
1373943
1373951
1373964
1373965
1374083
1374193
1374211
1374216
1374220
1374230
1374283
1374284
1374285
1374287
1374291
1374294
1374327
1374394
1374405
1374442
1374454

PROTEGA (2017 05 31,
1, 2, 9, 17, 19, 20, 42
2016 12 01)
MAYCO (2017 08 24)
CFE: 01.15.23, 28.03.00
26
BeSafe (2017 06 08, 2016 12 14)
CFE: 27.05.17, 29.01.12
18
ADRIA (2017 07 31, 2017 07 27)
CFE: 18.03.02, 26.01.02, 27.05.01
29, 35
SUNKEAN (2017 09 13)
CFE: 27.05.01
9
sanibac (2017 09 14, 2017 03 14)
10, 28
sanibak (2017 09 14, 2017 03 14)
10, 28
XINYA (2017 07 11, 2017 04 25)
CFE: 27.05.01
7
TERRITORY CONTENT TO RESULTS
(2016 10 11, 2016 04 12)
CFE: 26.01.06, 27.05.09
9, 16, 35, 38, 41, 42
H (2016 11 14)
CFE: 26.01.19, 27.05.21, 29.01.12
1
OCEANWIDE GROUP (2017 08 08)
CFE: 28.03.00, 29.01.04
4, 6, 16, 35, 36, 39, 41,
42, 43, 44
CECONOMY (2017 01 12,
9, 16, 35, 36, 38,
41, 42
2016 11 15)
Fine Pearl (2016 12 27)
CFE: 29.01.01
8, 11, 21
texmart (2017 04 19)
24, 25, 35
MARKEN (2017 04 27, 2016 11 02)
CFE: 26.05.04
35, 39
KARACA (2017 04 14)
CFE: 25.01.25
35
BOLERO ADVANCED HYDRATION
5, 30, 32
(2017 04 20)
Sano (2017 04 20)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
5, 31, 44
elab laboratuvar (2017 04 07)
CFE: 24.17.02, 27.05.10, 29.01.13
44
ULTRACUT (2017 04 14, 2016 10 19)
CFE: 26.04.04, 27.03.15, 27.05.01
7, 8
STUDIO ITALY (2017 07 05,
3, 9, 14, 16, 18,
25, 35
2017 01 05)
NorDan (2017 07 05, 2017 05 05)
CFE: 07.03.02, 29.01.13
6, 9, 19, 37
STABILUS (2017 06 26, 2017 06 08) 6, 12, 19
Supreme (2017 07 27)
CFE: 26.04.24, 27.05.24
18, 25

80
1374456
1374476
1374537
1374540

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
GRAND CROISSANTS (2017 08 09,
2017 04 10)
CFE: 08.01.08, 27.05.11
30, 43
M MARQUIS (2017 08 21, 2017 03 21)
CFE: 26.11.07, 27.03.12, 29.01.13
1, 4, 31, 39
UYOUNG (2017 08 21)
CFE: 26.03.16, 28.03.00
9, 41
FOREIGN LANGUAGE TEACHING
AND RESEARCH PRESS (2017 08 21)
CFE: 07.01.24, 26.01.03,
9, 16, 38, 41
28.03.00

1374573
1374597
1374599
1374694
1374785

Nr ZT48/2017

URAL NEXT (2017 08 28)
CFE: 27.05.17
12, 28, 35, 39, 41, 42
ABC KIDS (2017 09 01)
CFE: 27.05.01
25
AQUATERRA (2017 09 12, 2017 03 21)
31
OTE (2017 09 21)
CFE: 24.01.15, 27.05.10
9
SMARTGEN (2017 08 11, 2017 02 22)
CFE: 01.13.15, 02.09.25, 29.01.12
5, 31, 35, 42

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

1373931,

1374211,

1374476
1373615,

1374394

2

1373931

3

1334327,

1344642,

4

1374216,

1374476

5

1334327,

1373680,

1373812,

1374287,

6

1373683,

1374216,

1374405,

1374442

1374291,

1374785
1374327

7

1294304,

1373661,

1373683,

1373721,

1374083,

8

1344642,

1355598,

1357571,

1374230,

1374327

9

1373683,
1374405,

1373722,
1374537,

1373931,
1374540,

1373951,
1374694

1374193,

1374220,

10

1334327,

1373964,

1373965

11

1344642,

1373897,

1374230

12

1373842,

1374442,

1374573

14

1344642,

1374394

16

1344642,

1374193,

1374216,

1374220,

1374394,

1374540

1374394,

1374454

17

1373931

18

1321189,

1373839,

1373897,

1373941,

19

1373683,

1373931,

1374405,

1374442

20

1373683,

1373931

21

1344642,

1355598,

1357571,

1374230

22

1373897

24

1374283

25

1153309,

1374283,

1374394,

1374454,

1374597

26

1373936

28

1373964,

1373965,

1374573

29

1373680,

1373748,

1373943

30

1373680,

1373748,

1373812,

1374287,

1374456

31

516745,

1373680,

1374291,

1374476,

1374599,

1374785

32

1228803,

1373633,

1373680,

1374287

33

1373680
1373943,
1374394,

1374193,
1374573,

1374216,
1374785

1374220,

34

1373592

35

1344642,
1374284,

1373812,
1374285,

36

1374216,

1374220

37

1373683,

1373752,

38

1374193,

1374220,

1374540

39

1374216,

1374284,

1374476,

1374573

41

1374193,

1374216,

1374220,

1374537,

1374540,

1374573

42

1373931,

1374193,

1374216,

1374220,

1374573,

1374785

1374405

1374394,

1374283,
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1

43

1373748,

1374216,

1374456

44

1344642,

1374216,

1374291,

1374294
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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.
462343
463818
470038
469055
472640
472662
472400

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa
Przemysłowego
2017 06 06
16, 25, 41
GOLDEN LADY COMPANY S.P.A.
2017 08 29
9, 18, 22, 25, 28, 35
Cartier International AG
2017 09 18
14
TECHNICOLOR
2017 10 10
9, 10, 11
FOXTONS LIMITED
2017 10 10
35, 36, 37
Artemides Holdings Pty Ltd
2017 11 03
25, 35
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA
SPÓŁKA AKCYJNA
2017 11 03
29

472363
472052
474000
473260
472617

VIVENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 11 06
19
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.
2017 10 17
25, 26
Jennyfer S.A.
2017 11 07
18, 25
VOLKSWAGEN AG AKTIENGESELLSCHAFT;
2017 11 14
12
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.
(INDITEX S.A.)
2017 11 07
25

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1355128

Granarolo S.p.A.
2017 11 07

1356429
5, 29, 30, 32

H. Wilhelm Schaumann GmbH;
2017 11 13

31
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