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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 ZT49

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
(210) 473102
(220) 2013 03 08
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) NJU.mobile

(531)
(511)

27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 41

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

9

473102

14

473102

16

473102

18

473102

25

473102

28

473102

35

473102

36

473102

41

473102

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
W TRYBIE KRAJOWYM DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R

Znak

NJU.mobile

Numer
zgłoszenia

473102

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.
454924
(220) 2016 04 15
FOODEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Foodexo
(210)
(731)

(531) 01.03.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, mleko proszku dla
niemowląt, żywność dietetyczna do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 29 arachidowe masło,
bita śmietana, czekoladowe masło, kokosowe masło, mleko,
produkty serowarskie, sery twarogowe, sery dojrzewające,
sery topione, serki homogenizowane, twarożki, śmietana,
śmietana kwaśna, napoje mleczne z przewagą mleka, produkty mleczne, kefiry, masło, mleko, mleko skondensowane, maślanka, sery żółte, ser, enzymy mlekowe do celów
spożywczych, jogurty, koktajle mleczne, margaryna, podpuszczka, serwatka, tłuszcze jadalne, zsiadłe mleko, żółtka
jajek, galaretki, musy owocowe, 30 aromaty do ciast inne niż
oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, biszkopty, brioszki,
bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy ryżowe, chleb, ciasta,
ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze,
słodycze, ciasto w proszku, czekolada, napoje na bazie czekolady, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, enzymy
do ciast, gałka muszkatołowa, glukoza do celów kulinarnych,
gofry, gotowe potrawy oparte na kluskach, grysik kukurydziany, herbata, napoje na bazie herbaty, herbatniki, mąka
z jęczmienia, mąka kukurydziana, mąka gorczycowa, mąka
sojowa, mąka pszenna, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, lody spożywcze z jogurtu naturalnego, kakao, napoje na bazie kakao,
kanapki,kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, kasze
spożywcze, kawa, napoje na bazie kawy, kawa nienaturalna,
kawa nie palona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski,
krakersy, lukier do ciast, majonez, makarony, marcepan, marynaty, mięsne sosy, miód, muesli, musy czekoladowe, deserowe, musztarda, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, produkty spożywcze na bazie
owsa, paszteciki, pesto, pierniki, pierożki ravioli, pizze, placki,
płatki kukurydziane, owsiane, potrawy na bazie mąki, pralinki,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, puddingi,
sago, sajgonki, sosy do sałatek, słodycze, słodziki naturalne,
soda spożywcza, sosy do makaronu, sushi, syrop cukrowy,
chipsy tako, tapioka, tortille, zioła konserwowane, 31 algarobilla (pasza dla zwierząt), algi spożywcze dla ludzi lub zwie-

rząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, buraki,drożdże
jako pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie
się drobiu, kasze dla drobiu, kiełki pszenicy jako pasza dla
zwierząt, mączka dla zwierząt, mączka lniana, mączka rybna
na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla
zwierząt, mąka z ryżu dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, nasiona z lnu do celów spożywczych dla ludzi, nasiona w postaci ziaren,odpady z gorzelni (pasza dla zwierząt),
ości mątwy dla ptactwa, otręby owsiane, świeże owoce, papier ścierny dla zwierząt domowych, wapno do paszy, pasza
dla zwierząt tucznych, pasze, pasze dla bydła, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, zwierząt, zwierząt domowych, produkty do tuczenia zwierząt,
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza
dla zwierząt, siano, siemię lniane jako pasza zwierząt, słoma,
sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
ziarno do żywienia zwierząt, 35 badania marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego branży spożywczej, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych (broszur,
próbek, druków), informacja o działalności gospodarczej,
specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, handlowe wyceny,
kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, rozlepianie
plakatów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billbordowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, telewizyjne, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
zarobkowe zarządzanie zbiorami informatycznymi sprzedaż:
produktów serowarskich, serów twarogowych, dojrzewających, topionych, żółtych, serków homogenizowanych,
twarożków śmietany, napojów mlecznych z przewagą mleka, produktów mlecznych, kefirów, masła, mleka, maślanki,
40 konserwowanie napojów i żywności, mrożenie żywności,
wędzenie żywności.
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454928
(220) 2016 04 15
FOODEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Foodexo
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla
niemowląt, żywność dietetyczna do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 29 arachidowe masło,
bita śmietana, kokosowe masło, mleko, produkty serowarskie, sery twarogowe, sery dojrzewające, sery topione, serki
homogenizowane, twarożki, śmietana, śmietana kwaśna, napoje mleczne z przewagą mleka, produkty mleczne, kefiry,
masło, mleko, mleko skondensowane, maślanka, sery żółte,
ser, enzymy mlekowe do celów spożywczych, jogurt, kefir,
koktajle mleczne, margaryna, podpuszczka, serwatka, tłuszcze jadalne, zsiadłe mleko, żółtka jajek, galaretki, musy owocowe, 30 aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty
do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, batoniki zbożowe, biszkopty, brioszki, bułki, chałwa, cheeseburgery,chipsy ryżowe, chleb, ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, słodycze, ciasto w proszku,
czekolada, napoje na bazie czekolady, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, enzymy do ciast, gałka muszkatołowa,
glukoza do celów kulinarnych, gofry, gotowe potrawy oparte
na kluskach, grysik kukurydziany, herbata, napoje na bazie
herbaty, herbatniki, mąka z jęczmienia, mąka kukurydziana,
mąka gorczycowa, mąka sojowa, mąka pszenna,czekoladowe masło, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, lody spożywcze z jogurtu
mrożonego, kakao, napoje na bazie kakao, kanapki, kapary,
karmelki, kasza manna, kasza owsiana, kasze spożywcze,
kawa, napoje na bazie kawy, kawa nienaturalna, kawa nie palona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla
ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, kluski, krakersy, lukier
do ciast, majonez, makarony, marcepan, marynaty, mięsne
sosy, miód, Muesli, musy czekoladowe, deserowe, musztarda, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, produkty spożywcze na bazie owsa,
paszteciki, pesto, piernik, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki
kukurydziane, owsiane, potrawy na bazie mąki, pralinki, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, puddingi, sago,
sajgonki, sosy do sałatek, słodycze, słodziki naturalne, soda
spożywcza, sosy do makaronu, sushi, syrop cukrowy, chipsy tako, tapioka, tortille, zioła konserwowane, 31 algarobilla
(pasza dla zwierząt), algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, buraki, drożdże jako
pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, kasze dla drobiu, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt,
mączka dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt,
mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, napoje dla
zwierząt domowych,nasiona lnu do celów spożywczych dla
ludzi, nasiona w postaci ziaren, odpady z gorzelni (pasza dla
zwierząt), ości mątwy dla ptactwa, otręby owsiane jako pasza dla zwierząt, świeże owoce, papier ścierny dla zwierząt
domowych, wapno do paszy, pasza dla zwierząt tucznych,
pasze, pasze dla bydła, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych, pokarm dla ptaków, zwierząt, zwierząt domowych,
produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu
obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, siano, siemię lniane jako pasza zwierząt, słoma, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, ziarno do żywienia zwierząt,
35 badania marketingowe, badania rynku, badania opinii
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego
branży spożywczej, prezentowanie produktów w mediach
do celów sprzedaży detalicznej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
(210)
(731)
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doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
dystrybucja materiałów reklamowych (broszur, próbek, druków), informacja o działalności gospodarczej, specjalistyczne
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe informacje i porad
udzielane konsumentom, handlowe wyceny, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billbordowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, telewizyjne, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarobkowe zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż: produktów serowarskich, serów twarogowych, dojrzewających, topionych,
żółtych, serków homogenizowanych, twarożków śmietany,
napoi mlecznych z przewagą mleka, produktów mlecznych,
kefirów, masła, mleka, maślanki, 40 konserwowanie napojów
i żywności, mrożenie żywności, wędzenie żywności.
455175
(220) 2016 04 19
ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY GLUTENEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sady
(540) Glutenex-żyj pełnią smaku
(510), (511) 30 biszkopty, bułka tarta, bułki, chleb, chleb
bezdrożdżowy, ciasta, ciasto w proszku, ciastka, wyroby cukiernicze, czekolada, galaretki owocowe (wyrób cukierniczy słodycze), herbatniki, kasze spożywcze, kluski, krakersy, mąka
kukurydziana, płatki kukurydziane, makarony, mąka ziemniaczana, mąki orzechowe, muesli, naleśniki, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, owocowe (galaretki-)
słodycze, płatki owsiane, piernik, pizze, proszek do pieczenia,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, skrobia dla
celów spożywczych, słodycze, mąka sojowa, suchary, tapioka
(mąka) do celów spożywczych, tortille, tarty, wyroby cukiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, zakwas, żywność na bazie mąki.
(210)
(731)

(210) 455303
(220) 2016 04 21
(731) KAWALEC WALDEMAR, Rzeszów
(540) BROWAR RZESZOWSKI

(531) 05.11.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06, 29.01.07
(510), (511) 32 piwo, piwo imbirowe, piwo słodowe, wyciąg
z chmielu do wytwarzania piwa, brzeczka piwna, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hur-
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towni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: piwo, piwo imbirowe, piwo
słodowe, wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, brzeczka
piwna, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, Marketing, reklama, reklama
prasowa, radiowa, telewizyjna, billboardowa, na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów
związanych z promocją następujących towarów: piwo, piwo
imbirowe, piwo słodowe, wyciąg z chmielu do wytwarzania
piwa, brzeczka piwna, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, obsługa zleceń
zakupów, obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług, wyszukiwanie danych
w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, aukcje
publiczne, aukcje internetowe, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi doradcze dla przedsiębiorstw z branży
spożywczej, w szczególności w dziedzinie piwowarstwa, winiarstwa, miodosytnictwa, 43 usługi w zakresie, prowadzenia
i obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, restauracji,
kawiarni, kafeterii, piwiarni, pubów, pizzerii i pozostalych lokali
gastronomicznych, punktów degustacji napojów alkoholowych, punktów degustacji napojów bezalkoholowych, klubów z serwowaniem napojów bezalkoholowych w tym piwa
i/lub napojów alkoholowych usługi w zakresie zakwaterowań
- hotele, pensjonaty, motele.
(210) 455427
(220) 2016 04 24
(731) STEP IN DWORAK SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Smooth Clinic EKSPERCI DEPILACJI WOSKIEM

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 29.01.06
(510), (511) 41 prowadzenie usług w zakresie doradztwa
zawodowego dotyczącego branży kosmetycznej oraz pielęgnacji dłoni i paznokci, 44 prowadzenie usług w zakresie:
usługi salonów piękności, usługi salonów kosmetycznych,
usługi w zakresie pielęgnacji i kosmetyki dłoni i paznokci,
manicure, pedicure, usługi salonów fryzjerskich, usług w zakresie odnowy biologicznej, usług w zakresie korzystania
z sauny i solariów, świadczenie usług w zakresie: manicure
japońskiego, w tym poprawiania kondycji płytek paznokci,
utwardzania płytek paznokci, odnowy zniszczonych paznokci dłoni i stóp, zabiegów na naturalnych płytkach paznokci, w tym masażu naturalnych płytek paznokci, prowadzenia gabinetów kosmetycznych, prowadzenia gabinetów
Spa&Wellness.
455580
(220) 2016 04 25
MREPORTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) mreporter
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 agencje reklamowe, komputerowe zarządzanie plikami i bazy danych, marketing i PR, ogłoszenia reklamowe (rozpowszechnienie -), reklama, powierzchnia rekla-
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mowa, udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich
(zarobkowe zarządzanie w zakresie -), zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
38 agencje informacyjne i prasowe, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, usługi ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja],
41 reporterskie (usługi -), 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej.
(210) 455758
(220) 2016 04 29
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TVP SPORT

(531)

26.04.02, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia
do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie
multimedialnej, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], zaprogramowane gry wideo zawarte
w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], gry wideo
[gry komputerowe] w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, nagrane płyty, dyski, dyski
kompaktowe, DVD, taśmy zawierające gry telewizyjne, nagrane taśmy wideo zwierające gry, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma,
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie
papierowej, papier, tektura, wyroby z kartonu, artykuły papiernicze, fotografie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie,
materiały piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising,
reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów
multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych,
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw,
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przeka-
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zywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym,
poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji
poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line
z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego
w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi
wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie,
montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym
i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych
i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań,
produkcja filmów, realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie
hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

produktów pochodnych pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i nabywać w ofercie detalicznej, hurtowej lub
wysyłkowej, w składzie fabrycznym, w witrynie internetowej oraz sprzedaży bezpośredniej, wyceny handlowe,
zamówienia handlowe dotyczące surowców, półproduktów i produktów chemicznych do stosowania w przemyśle m.in. chemicznym, motoryzacyjnym, farbiarskim, kosmetycznym, paliw oraz produktów pochodnych, usługi
promowania osób trzecich za granicą, usługi agencyjne
i przedstawicielskie, pośrednictwo handlowe, doradztwo
handlowe, usługi eksportowo-importowe, usługi badania
rynku, doradztwo gospodarcze w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
39 usługi w zakresie: czarterowania, dostarczania towarów,
dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie,
dystrybucji, dystrybucji paczek i przesyłek, usługi frachtu,
pośrednictwo frachtowe, usługi wynajmowania garaży,
holowania, informacji o składowaniu i transporcie, usługi
kierowców, usługi w zakresie: wypożyczania kontenerów
magazynowych, magazynowania, magazynowania, informacji o magazynowaniu, wynajmowania magazynów,
pakowania produktów i towarów, przenoszenia i przewozu
bagaży, przewozu samochodami ciężarowymi, rozładunku i przeładunku, transportu samochodowego, spedycji,
składowania towarów, pośrednictwa w transporcie, usługi
tranzytowe, wynajmowanie wagonów i magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych i miejsc na składowanie,
wypożyczanie pojazdów i kontenerów, wypożyczanie kontenerów magazynowych.

456358
(220) 2016 05 13
JURGA-SOSIŃSKA AGATA, SOSIŃSKI JAKUB SERENITY
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) JOY NATURAL ICE CREAM

(210) 457459
(220) 2016 06 06
(731) POLACZEK MICHAŁ INTEGRA, Ustroń
(540) Bethlehem
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, nienaturalna kawa,
ryż, tapioka i sago, mąka, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy, bułka tarta, bułki, mąka jęczmienna, kanapki,
kasze spożywcze, kleik spożywczy na bazie mleka, krakersy,
kukurydza mielona, kukurydza palona, kuskus, makarony,
mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, mąka spożywcza,
muesli, produkty spożywcze na basie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki kukurydziane, płatki owsiane, mąka
pszenna, ryż, sago, skrobia do celów spożywczych, mąka
sojowa, spaghetti, suchary, tapioka, tortille, wermiszel, przekąski z produktów zbożowych, preparaty zbożowe, mąka
ziemniaczana do celów spożywczych, esencje do żywności, chleb bezdrożdżowy, batony lukrecjowe, biszkopty,
bułeczki słodkie, chałwa, ciasta, ciastka, cukier, cukierki, czekolada, enzymy do ciast, glukoza do celów spożywczych,
gluten do celów spożywczych, gofry, herbatniki, herbatniki
petit-beurre, karmelki, lukrecja, makaroniki, marcepan, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych,
cukierki miętowe, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
mleczko pszczele do celów spożywczych (niemedycznych), naleśniki, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, owocowe galaretki, ozdoby do ciast (jadalne),
pasta migdałowa, paszteciki, piernik, pierożki (ravioli), pizze, placki, pralinki, prażona kukurydza (popcorn), propolis
(kit spożywczy), ciasto w proszku, puddingi, ciastka ryżowe,
przekąski z ryżu, sajgonki, słodziki, słód do celów spożywczych, soda do pieczenia spożywcza, syrop cukrowy do celów spożywczych, tarty z owocami, wanilia, Tabule (sałatka
z kuskus), 43 usługi zaopatrzenia w żywność.

(210)
(731)

(531)

26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.05,
29.01.06
(510), (511) 30 lody, sorbety lodowe, 43 lodziarnie.

456734
(220) 2016 06 17
CHEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Chem Poland
(210)
(731)

(531)

01.13.01, 01.13.10, 01.13.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04,
29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w postaci surowców, półproduktów i produktów chemicznych do stosowania w przemyśle m.i.n. chemicznym,
motoryzacyjnym, farbiarskim, kosmetycznym, paliw oraz
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(210) 457461
(220) 2016 06 06
(731) MAJEWSKI TOMASZ CLOUDBERRY, Poznań
(540) smak zdrowia

impregnowanie odzieży, przeróbki odzieży, satynowanie futer, barwienie skóry, obróbka skóry, barwienie tkanin, krojenie
tkanin, obrębianie tkanin, obróbka mająca na celu uzyskanie
niegniotliwości tkanin, zabezpieczanie tkanin przed molami,
wybielanie tkanin, zabezpieczanie futer przed molami.

(531)

458158
(220) 2016 06 21
GRUPA ITUR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki
(540) Noclegowo
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia reklamy, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
przetwarzanie i systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, tworzenie i obsługa baz danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie
udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie hotelami, usługi agencji public relations,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi informacji o działalności gospodarczej,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi administrowania hotelami, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi wyszukiwania informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, pomoc
przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej w zakresie
działalności przemysłowej lub handlowej, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych
poprzez Internet, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie, systematyzacja i wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych, 39 turystyka [zwiedzanie], wycieczki
(organizowanie -), wycieczki morskie (organizowanie -), zwiedzanie turystyczne, organizowanie wycieczek, osoby towarzyszące podróżnym (usługi -), podróże (rezerwowanie miejsc
na -), podróżni (transport -), podróżni (usługi osób towarzyszących -), rezerwacja miejsc na podróż, transport (rezerwacja
-), transport pasażerski, transport podróżnych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, 43 prowadzenie informacji
o miejscach zakwaterowania, w tym o bazie noclegowej, bazie gastronomicznej i bazie rekreacyjno-usługowej, rezerwacja
noclegów, usługi biur zakwaterowania, wynajmowanie miejsc
na pobyt czasowy, organizowanie wypoczynku i zakwaterowania, organizowanie obozów wakacyjnych, prowadzenie
restauracji, wszelkich placówek gastronomicznych, usługi
gastronomiczne, usługi barowe, katering, usługi hotelarskie
związane z rezerwacją miejsc, czasowym zakwaterowaniem
oraz wyżywieniem w hotelach, motelach, pensjonatach, sanatoriach, domach wypoczynkowych, domach turystycznych,
domach wycieczkowych, ośrodkach kempingowych i gospodarstwach agroturystycznych, udostępnianie pomieszczeń wystawowych i konferencyjnych, prowadzenie domów
turystycznych, hoteli, kafeterii, kawiarni, moteli, pensjonatów,
usługi rezerwacji miejsc w pensjonatach, usługi prowadzenia
restauracji i restauracji samoobsługowych, rezerwacje kwater
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki,
usługi prowadzenia domów turystycznych, usługi barowe, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy .

02.09.01, 05.07.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03, 29.01.06,
29.01.08
(510), (511) 29 konserwowane, suszone, gotowane i kiszone
owoce oraz warzywa, bakalie, orzechy jadalne, nasiona jadalne, soczewica, fasola, groch, oliwa, oleje, 30 mąka i produkty
zbożowe, kasza, ryż makaron, cukier, przyprawy, płatki śniadaniowe, płatki owsiane, bułka tarta musli, kawa, herbata, kakao
i nienaturalna kawa, chleb, cukier, miód, melasa (syropy), sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 32 wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, 35 usługi sprzedaży, w tym sprzedaży
za pośrednictwem sieci Internet takich towarów jak: konserwowane, suszone, gotowane i kiszone owoce oraz warzywa,
bakalie, orzechy jadalne, suszone owoce, nasiona jadalne, soczewica, fasola, groch, przekąski, suplementy diety, mód, produkty pszczele, syropy, soki, napoje, oliwa, oleje, octy, słodycze,
ciastka i przekąski, cukier produkty słodzące, herbata, kawa,
zioła, karob, przyprawy, sosy, dodatki do potraw, agar, mąka,
kasza, ryż, makaron, cukier, przyprawy, płatki śniadaniowe,
płatki owsiane, muesli, otręby, bułka tarta, przetwory z owoców i warzyw, dania obiadowe, masło orzechowe, pasty spożywcze, pasztety, mleko roślinne, śmietanki do kawy, produkty
bezglutenowe, syropy, soki, napoje, woda, usługi sprzedaży
diet, 38 usługi w zakresie obsługi klientów przy wykorzystaniu
sieci teleinformatycznych obejmujące dostarczanie informacji dotyczących sprzedawanych towarów, procesu składania
zamówień i działalności Zgłaszającego, usługi świadczone
na rzecz klientów poprzez sieci teleinformatyczne w zakresie
gromadzenia i rozpowszechniania informacji, 39 dostarczanie
towarów do klientów, usługi w zakresie dystrybucji i dostarczania towarów konsumpcyjnych.
457469
(220) 2016 06 06
FABRYKA MASZYN PRALNICZYCH PRAMAZUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Masłów
(540) Speed Coin Your Laundry Business

(210)
(731)

(531)

24.09.02, 24.09.07, 24.09.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.08
(510), (511) 7 maszyny pralnicze, obrabiarki, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy
sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych, automaty sprzedające na żetony, maszyny elektryczne do prania bielizny, maszyny i urządzenia elektryczne do prania dywanów, pralki, pralki uruchamiane monetą,
37 naprawy maszyn pralniczych, usługi instalacyjne maszyn
pralniczych, konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, krochmalenie, magiel,
naprawa odzieży, czyszczenie odzieży, pranie, pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho, prasowanie, prasowanie bielizny, prasowanie parowe odzieży, renowacja odzieży, 40 usługi związane z farbiarstwem, barwienie
futer, usługi krawieckie, nabłyszczanie futer, wodoodporne

(210)
(731)
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(210)
(731)

458178
(220) 2016 06 22
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
ZŁOTOKŁOS, Złotokłos
(540) SPÓŁDZIELNIA ZŁOTOKŁOS 1978

(531) 25.01.15, 25.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 kiełbasa, wędliny, przetwory mięsne, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem Internetu,
organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie
kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych, prowadzenie negocjacji, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa w systemie tradycyjnym i poprzez Internet kiełbas,
wędlin, przetworów mięsnych, .

(531) 05.07.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.06
(510), (511) 29 zapiekanki, 30 wyroby cukiernicze, słodycze,
chipsy zbożowe, cukierki, ciasta, ciastka, wyroby z czekolady,
czekolada, czekoladki, batony, bombonierki, gofry, lody, desery lodowe, pizze, preparaty zbożowe, żywność na bazie
mąki, pieczywo cukiernicze, pieczywo, pieczywo zamrożone, krakersy, paszteciki, prażona kukurydza, suchary, sorbety,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, wyrobów
cukierniczych, słodyczy, cukierków, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych, słodyczy, cukierków, informacje handlowe, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych,
słodyczy, cukierków, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych,
słodyczy, cukierków, organizowanie i prowadzenie kampanii
reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych, słodyczy, cukierków, 36 usługi w zakresie
administrowania nieruchomościami, usługi wynajmowania
mieszkań i powierzchni biurowych, usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami i obrotu nieruchomościami, 39 usługi
transportowe w zakresie przewozu towarów i ludzi, dostarczanie towarów, holowanie, informacje o transporcie, informacje o składowaniu, magazynowanie towarów, wynajmowanie miejsc parkingowych, transport samochodowy,
spedycja, wypożyczanie pojazdów.

(210) 459432
(220) 2016 07 22
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Grupa Banku Pocztowego

459118
(220) 2016 07 14
ZAKŁADY MIĘSNE OLEWNIK-BIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świerczynek
(540) OLEWNIK KRAKOWSKA SUCHA Kiełbasa
Perfekcyjna Krakowska Sucha PRODUKT WYSOKIEJ
JAKOŚCI Olewnik Quality 100g PRODUKTU
WYPRODUKOWANO ZE 143g MIĘSA

(210)
(731)

(531) 22.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi poprzez pomoc,
doradztwo i zarządzanie administracyjne przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, skomputeryzowane
zarządzanie działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, nadzór nad zarządzaniem przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami handlowymi lub
przemysłowymi, opracowania i organizowania programów
promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych
baz danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwania informacji dla osób trzecich, usługi
dotyczące działalności centrów telefonicznych call center,
mianowicie zarządzanie punktem obsługi telefonicznej dla
osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów
reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego,
reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji materiałów reklamowych, transkrypcji formy wiadomości i komunikatów, zbieranie, adresowanie i kopertowanie towarów, zwłaszcza listów, pakunków i paczek (prace biurowe),
gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępniania klientom, powielania dokumentów, usługi doradcze związane z elektronicznym przetwarzaniem danych,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej administrowania technologią informacyjną, archiwizacja dokumentów, 36 usługi bankowe, bankowość internetowa, działalność monetarna, wymiana pieniędzy, operacje
walutowe, usługi wpłat na rachunki bankowe, usługi monetarne, usługi pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie elektronicznych
transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem mobilnym,
usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego,
w tym zakładanie kont wykorzystywanych do zakupu towarów i usług przez Internet, telefon i urządzenie mobilne,
usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności, obsługa mikropłatności, obsługa płatności urządzeniami
mobilnymi, obsługa płatności bezgotówkowej, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych przez płatność pre-paid, obsługa kart, kart bankowych,
kart kredytowych, kart debetowych i usługi elektronicznych
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kart płatniczych, usługi finansowe, w tym oferowanie kont
on-line w systemie elektronicznym, bankowość elektroniczna, usługi bankowości on-line, ściąganie należności/wie-rzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych,
pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, przesyłanie
środkami elektronicznymi informacji dotyczących inwestycji
kapitałowych, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych i transakcji on-line,
obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez otwartą platformę elektroniczną, wynajem nieruchomości, zarządzanie
nieruchomościami, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo kredytowe, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 38 usługi call
center- usługi komunikacji telefonicznej świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej, usługi
telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania umów,automatyczny transfer danych
cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, obsługi klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektronicznego serwisu informacji typu on - line polegającego na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet,
usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu do baz danych,
usługi w zakresie udostępniania internetowych kont pocztowych na portalu internetowym, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji
tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przekazywania on-line kartek z życzeniami, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera i urządzeń elektronicznych, usługi przesyłania telekopii,
usługi dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem
sieci Internet, elektroniczne przesyłanie plików, zapewnianie
dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, bezpieczna
poczta elektroniczna, elektroniczne tablice ogłoszeń, elektroniczna wymiana danych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, przekazywanie
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem
sieci komputerowych oraz Internetu, udzielanie informacji
w zakresie komunikacji, 41 edukacja i szkolenia, publikowanie
tekstów, organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów
i spotkań, usługi publikacji elektronicznych, w tym publikacja tekstów osób trzecich, kształcenie praktyczne, informacja
online odnośnie nauczania, rozrywki, 42 usługi w zakresie:
składaniu i weryfikacji podpisu elektronicznego, certyfikacji
polegającej na wytwarzaniu, wydawaniu, utrzymywaniu,
weryfikowaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów dla
podpisu elektronicznego,digitalizacja dokumentów (skanowanie), archiwizacja dokumentów, elektroniczna konwersja
danych lub programów, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, inżynieria techniczna, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, instalacja,
aktualizacja, konserwacja i powielanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie serwerów (hosting), tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie stronami internetowymi,
udostępnianie miejsca na serwerach (strony internetowe),
zarządzanie urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie
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danych, 45 usługi doradztwa prawnego, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, zarządzanie
prawami własności intelektualnej, doradztwo prawne.
(210) 459761
(220) 2016 07 29
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) FLIS Happy Premium NERO & BIANCO

(531)

05.07.06, 05.13.25, 08.01.11, 24.09.02, 24.09.09, 25.05.25,
26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
29.01.15, 26.01.02, 26.01.12, 26.01.18, 03.13.01
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki
waflowe, ciastka, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna słodyczy,
ciastek, wafli, sprzedaż hurtowa i detaliczna słodyczy, ciastek,
wafli za pośrednictwem Internetu.
(210) 462117
(220) 2016 09 29
(731) LUU THI THANG TUYEN, Jabłonowo
(540) WIVANI JEANS

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna,
odzież jeansowe, spodnie, kurtki, koszule, spódnice.
(210) 465258
(220) 2016 12 15
(731) CZEKAJ MACIEJ, Kolonia, DE
(540) DSR
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa.
466424
(220) 2017 01 19
BARDON WOJCIECH BARDON HOLDING,
Gorzów Wielkopolski
(540) Bello Giardino GARDEN FURNITURE
(210)
(731)
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(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meble ogrodowe.
468274
(220) 2017 02 28
TV SPEKTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TELEWIZJA NOWA

(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.15.01, 27.01.01, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe,
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy wideo, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie mp3, mp4, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania na komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, na nośnikach obrazu i dźwięku, gry komputerowe (software),
interaktywne gry komputerowe (software), żaden z wyżej
wymienionych towarów nie ma związku z urządzeniami
i przyrządami optycznymi ani nie jest do nich przeznaczony,
35 usługi obsługi organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 38 usługi emisji sygnału telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi
przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, usługi przekazu telewizyjnego
łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów
i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają
być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki 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, usługi dostarczania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych
przeznaczonych do zapisu na komputerze, usługi zapewniania dostępu do usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, nadawanie
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie
programów w telewizji, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie
programów drogą radiową, nadawanie cyfrowych treści
audio, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji,
nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną,
nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów związanych z telezakupami, nadawanie
i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja
programów telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych
za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], nadawanie reklam telewizyjnych, transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, 41 organizacja
widowisk telewizyjnych, produkcja filmów dokumentalnych
i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, odtwarzanie dźwięku i obrazu.
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468366
(220) 2017 03 03
DUDA-BARCIK ŁUKASZ PRAKTYKA LEKARSKA,
Wrocław
(540) D KLINIKA DR DUDA
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.18, 26.13.25
(510), (511) 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody,
44 usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi
klinik medycznych, chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej.
470072
(220) 2017 04 06
ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Umienino-Łubki
(540) 1 Maja Międzynarodowy Dzień Kaszanki
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny
surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby
garmażeryjne mięsne, 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi.
(210)
(731)

(210) 470170
(220) 2017 04 07
(731) WALKOWSKA ALFREDA, Legnica
(540) hildegarda

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.17
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały piśmienne
i biurowe, afisze i plakaty z papieru i kartonu, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, bloczki do pisania, bloki do pisania,
broszury, czasopisma (periodyki), drukowane publikacje,
etykiety papierowe, etykiety adresowe, etykiety papierowe
do ścierania na mokro, etykiety przylepne z papieru, etykiety tekturowe, etykiety wysyłkowe, etykiety z papieru lub
kartonu, samoprzylepne etykiety drukowane, wzmocnione
etykiety do materiałów piśmiennych, kalendarze, książki,
materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały
opakowaniowe wykonane z tektury, materiały amortyzujące lub wyściełające wykonany z papieru używane jako
opakowania, nieprzepuszczalne opakowania z papieru,
opakowania kartonowe, opakowania książek, opakowania
na prezenty, opakowania na żywność, opakowania na prezenty z tworzyw sztucznych, szczelne opakowania z tektury,
drukowane materiały opakowaniowe z tektury, drukowane
materiały opakowaniowe z papieru, materiały opakowaniowe amortyzujące do wyściełania z papieru lub kartonu,
materiały opakowaniowe wykonane z substytutów papieru,
materiały opakowaniowe wykonane z papieru z recyklingu,
naklejki adresowe, nalepki, naklejki (materiały piśmienne),
przyrządy do pisania, publikacje drukowane, szyldy z papieru lub z kartonu, taśma klejąca (materiały piśmienne), torebki
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, za-
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kładki do książek, wydruki graficzne, gazety , 30 mąka i produkty zbożowe przeznaczone dla ludzi, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, makarony, przyprawy, napary, inne
niż do celów leczniczych, herbata, chleb, wyroby cukiernicze, 35 marketing, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie w działalności gospodarczej, prace biurowe, świadczenie sprzedaży detalicznej w następujących
branżach: spożywczej, przemysłowej, wydawniczej, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z następującymi towarami:
odzież i dodatki odzieżowe, piwo, kawa, herbaty, biżuteria,
tkaniny, produkty dietetyczne, materiały papiernicze, wyposażenie domu, zastawa domowa, przybory kuchenne,
wyroby piekarnicze, środki spożywcze, napoje bezalkoholowe, sprzęt do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży
detalicznej za zamówieniem pocztowym w związku z następującymi towarami: napoje bezalkoholowe, artykułu spożywcze, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z artkułami spożywczymi, usługi detalicznych
domów handlowych związane ze sprzedażą produktów
kosmetycznych, przyborów toaletowych, maszyn do zastosowania odmowego, narzędzi ręcznych, produktów optycznych, domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
świadczenie sprzedaży hurtowej w związku z następującymi
produktami: mąka i produkty zbożowe przeznaczone dla ludzi, zboża przystosowane do spożycia dla ludzi, świadczenie
sprzedaży hurtowej w następujących branżach: spożywczej,
przemysłowej, usługi sprzedaży hurtowej w związku z następującymi towarami: kawa, herbaty, biżuteria, produkty dietetyczne, wyroby piekarnicze, środki spożywcze, napoje bezalkoholowe, sprzęt do przyrządzania żywności, świadczenie
sprzedaży za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w następujących branżach: spożywczej, przemysłowej, wydawniczej, świadczenie sprzedaży przez strony internetowe
w następujących branżach: spożywczej, przemysłowej, wydawniczej, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi i napojami bezalkoholowymi, reklama, dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych), uaktualnianie materiałów reklamowych , 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), organizowanie i prowadzenie
konferencji, publikowanie książek, publikowanie tekstów, seminaria (organizowanie i prowadzenie), teksty (pisanie) inne
niż teksty reklamowe, komputerowe przygotowanie tekstów
do publikacji, tłumaczenia.
471435
(220) 2017 05 10
DOBRY MATERIAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) dobry materiał
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy do napojów, preparaty do produkcji napojów.
(210)
(731)

471522
(220) 2017 05 11
SHAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce
(540) SHAKE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.11, 27.05.25
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania dzia-

13

łalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], komputerowe
zarządzanie bazami danych, pozyskiwanie i systematyzacja
danych do komputerowe bazy danych, marketing, usługi
wynajmu materiałów reklamowych, agencje reklamowe,
bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
zewnętrzna, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji
sprzedaży, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, reklama, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 41 instruktaże, usługi
trenerskie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, zjazdów, warsztatów, 42 projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo
architektoniczne, kontrola jakości towarów sprzedawanych
przez podmioty należące do sieci, wzornictwo przemysłowe
w zakresie opakowań, 45 doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, usługi prawne licencjonowania programów
komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej,
usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.
472003
(220) 2017 05 23
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW, Kraków
(540) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW
(510), (511) 35 organizowanie domów opieki społecznej
oraz ośrodków ochrony zdrowia, zarządzanie i administrowanie tymi ośrodkami, organizowanie i prowadzenie baz
danych o wolontariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez organizacje społeczne, 36 organizowanie i gromadzenie funduszy na cele dobroczynne, organizowanie i gromadzenie funduszy na cele opieki medycznej i poprawianie
jakości usług medycznych, pozyskiwanie i podział środków
finansowych na wspieranie osób wymagających pomocy,
sponsorowanie i finansowanie leczenia rehabilitacyjnego,
prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz chorych,
zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego chorych, zbiórki funduszy na rzecz
(210)
(731)
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prowadzenia akcji szkoleniowych, usługi w zakresie sponsoringu, tworzenie funduszu stowarzyszenia, 43 domy opieki
dla osób w podeszłym wieku, 44 usługi medyczne, domy
opieki, kliniki, szpitale, prowadzenie ośrodków ochrony zdrowia, opieka pielęgniarska i medyczna, usługi sanatoriów,
usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi psychologów
i psychoterapeutów, medyczne usługi diagnostyczne polegające na prowadzeniu punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, wykonywaniu badań
laboratoryjnych i analiz medycznych oraz na prowadzeniu
punktów diagnostyki radiologicznej i obrazowej.
472986
(220) 2017 06 15
DMD1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) Silk & Soft
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 skarpety nawilżające do stóp jako kosmetyki,
rękawiczki pielęgnacyjne jako kosmetyki, plastry do celów
kosmetycznych, skarpety złuszczająco - peelingujące do stóp
jako kosmetyki, 5 skarpety nawilżające do stóp jako preparaty medyczne, rękawiczki nawilżające jako preparaty medyczne, plastry na blizny, plastry z kwasem hialuronowym..
(210) 473403
(220) 2017 06 27
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) LOTOS Upstream

Nr ZT49/2017

473928
(220) 2017 07 10
CHARLAK SEBASTIAN, KOMUR MACIEJ, STASIAK
EDWARD, SĘCZKOWSKI ZDZISŁAW ELEKTRO-SYSTEM
SPÓŁKA CYWILNA, Kutno
(540) Hoton
(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do zdalnego sterowania operacjami przemysłowymi, urządzenia do archiwizacji procesów
technologicznych, elektryczna aparatura kontrolna, przyrządy do obserwacji procesów technologicznych, urządzenia
do pomiarów przemysłowych, programy komputerowe, elementy sterowania automatyki, urządzenia, systemy i programy komputerowe służące gromadzeniu, przechowywaniu,
zarządzaniu, przetwarzaniu, analizie i wizualizacji danych,
38 usługi polegające na dostarczaniu informacji za pośrednictwem sieci komputerowej i sieci telekomunikacyjnej z baz
danych, usługi umożliwiające wielu użytkownikom dostęp
do gromadzenia, przetwarzania, analizowania, wizualizacji,
raportowania danych, usługi w zakresie zdalnej kontroli nad
systemami automatyki i sterowania, usługi zapewniające komunikację pomiędzy użytkownikami oraz pomiędzy użytkownikami oraz systemami automatyki i sterowania, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, internetowy serwis informacyjny, usługi
w zakresie dostępu użytkownikom do danych za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 42 usługi w zakresie
projektowania, rozwoju sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, usługi polegające na dostarczaniu interfejsów programowych dostępnych
poprzez sieć komputerową w celu opracowania informacji
w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
474206
(220) 2017 07 17
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Repasal
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 paliwo, paliwo gazowe, ropa naftowa (surowa
lub rafinowana), 37 usługi wydobywcze w górnictwie, usługi
wydobywcze ropy naftowej i gazu ziemnego, budownictwo podwodne, naprawy podwodne, budowa i konserwacja rurociągów, naprawa i konserwacja maszyn, maszyn dla
górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, statków
i łodzi, wynajmowanie i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 42 usługi w zakresie analizy pokładów roponośnych, badania geologiczne, ekspertyzy geologiczne, ekspertyzy pól naftowych, pomiary geodezyjne, poszukiwania
geologiczne, poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego,
doradztwo naukowe i technologiczne, a także badania i projektowanie konieczne do świadczenia powyższych usług,
projektowanie, instalowanie aktualizacja, konserwacja i wypożyczanie oprogramowań komputerowych.

(531) 27.05.01, 27.05.05, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
474208
(220) 2017 07 17
SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety RedFit!
(210)
(731)

(210) 473749
(220) 2017 07 05
(731) GORGOLIS SA, Trikala, GR
(540) Daytona MOTORS

(531) 27.05.01, 27.05.22, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 29.01.14
(510), (511) 4 oleje, tłuszcze przemysłowe, smary, 7 maszyny i narzędzia, silniki, 9 urządzenia elektryczne, 12 pojazdy,
25 ubrania, obuwie, nakrycia głowy.

(531) 02.09.01, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt,
leki dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów
weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt.
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474271
(220) 2017 07 18
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
(540) WIKING
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, draże.
(210)
(731)
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(210)
(731)

do butli gazowych z metalu, rurki do gazu (do płyt, kuchni
i piekarników gazowych) z metalu, łączniki pralki z suszarką
(metalowe), zestawy przyłączeniowe do pralek i suszarek
(metalowe), 7 worki do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy,
szczotki do myjek ciśnieniowych, maszyny do szycia, filtry
i akcesoria do nawilżaczy, prasownice, 8 skrobaki, 9 czujniki
gazu dźwiękowe i optyczne, ustniki do alkomatów, 11 filtry
do okapów, zmiękczacze wody, wkłady chłodzące lodówek
turystycznych, 16 worki foliowe i papierowe, 17 akcesoria
do myjek ciśnieniowych - wężyki, łączniki pralki z suszarką,
podkładki pod nóżki do pralki i suszarki, uszczelki i akcesoria
do węży, węże giętkie niemetalowe, podkładki pod pralkę
- plastikowe, podkładki pod suszarkę - plastikowe, 20 pojemniki na kostki lodu, pojemniki na żywność, 21 akcesoria
do grillów ogrodowych, pokrowce na deski do prasowania
suszarki do ubrań na wannę, suszarki do ubrań ogrodowe,
suszarki do ubrań stojące, suszarki do ubrań ścienne, ścierki
i ściereczki do sprzątania, deski do prasowania, kosze do suszarki, mopy i akcesoria do sprzątania, 22 worki próżniowe,
worki do prania, 23 nici i przędza do cerowania, nici i przędza do haftowania, nici i przędza do szycia, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych, nici i przędza z bawełny,
nici i przędza z jedwabiu, nich przędza z juty, nici i przędza
z konopi siewnych, nici i przędza z lnu, nici i przędza z włókna kokosowego, nici i włókna z sztucznego jedwabiu, nici
kauczukowe do celów włókienniczych, nici metalowe do haftu, nici z tworzyw sztucznych do celów włókienniczych,
nici z włókien szklanych dla włókiennictwa, przędza,
uprzedzone nitki i przędza, 24 pokrowce na pralki, ręczniki
kuchenne, 26 artykuły krawieckie, 27 mata antybakteryjna,
maty antywibracyjne.

(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 środki impregnujące, sól do zmywarek, chemiczne środki czyszczące do kominów, węgiel do filtrów,
3 środki do czyszczenia, między innymi: chusteczki antyseptyczne i antybakteryjne, chusteczki do czyszczenia ekranów
i szklanych powierzchni, chusteczki do czyszczenia okularów, produkty czyszczące do drewna, produkty czyszczące
do dywanów, produkty czyszczące do ekspresów automatycznych, produkty czyszczące do kuchenek ceramicznych,
produkty czyszczące do kuchenek mikrofalowych, produkty
czyszczące do lodówek i zamrażarek, produkty czyszczące do małego agd, produkty czyszczące do ostrz golarek,
produkty czyszczące do piekarnika, produkty czyszczące
do płyt indukcyjnych, produkty czyszczące do powierzchni
ceramicznych, produkty czyszczące do powierzchni szklanych, produkty czyszczące do pralek, produkty czyszczące
do stali nierdzewnej, produkty czyszczące do tworzywa
sztucznego, produkty czyszczące do zmywarek, produkty
czyszczące do dysz cappuccino, produkty do czyszczenia
ekranów i powierzchni szklanych, proszki, płyny, kapsułki
do prania, środki do czyszczenia zmywarek, tabletki odświeżające do pralki, środki odtłuszczające do zmywarek,
tabletki do zmywania, woda do prasowania, 5 pochłaniacze
zapachów, 6 metalowe pojemniki na sprężony gaz, rurki

474664
(220) 2017 07 27
IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) DIARRHIX 250
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty
roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, estry do celów farmaceutycznych,
eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów
farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych,
glukoza do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, homogenizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, immunostymulanty,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kolagen do celów medycznych, koper włoski do celów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, mineralne suplementy
diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, odżywcze suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, preparaty
witaminowe, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, produkty medyczne, produkty uboczne z procesu
obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych,
propolis do celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów
farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, suplementy diety, suplementy diety zawierające
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki

474459
(220) 2017 07 22
Zhenshi Holding Group Co., Limited,
Tongxiang City, CN
(540) ZHENSHI
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 28.03.99
(510), (511) 19 drewno budowlane, materiały do budowy
i pokryć dróg, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni drogowych, bramy
niemetalowe, drzwi niemetalowe, materiały budowlane
niemetalowe, szklane materiały budowlane, szkło świecące
do celów budowlanych, konstrukcje budowlane niemetalowe, szkło budowlane, 23 przędza, uprzędzone nitki i przędza,
nici i przędza do cerowania, nici i włókna ze sztucznego jedwabiu, nici i przędza elastyczna do celów włókienniczych,
przędza ze sztucznego jedwabiu, nici, nici z włókien szklanych dla włókiennictwa, wełna uprzędzona.
474507
(220) 2017 07 24
EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HILLMANN

(210)
(731)
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pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety
zawierające siemię lniane, syropy do użytku farmaceutycznego, środki trawienne do celów farmaceutycznych, tabletki
zmniejszające apetyt, tabletki przeciwutleniające, tabletki
wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tran, tymol do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny
do celów farmaceutycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, żelatyna do celów medycznych.
474666
(220) 2017 07 27
IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) STIMMUNIX
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty
roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, estry do celów farmaceutycznych,
eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów
farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych,
glukoza do celów medycznych, guma do żucia do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, homogenizowana żywność
przystosowana do celów medycznych, immunostymulanty,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kolagen do celów medycznych, koper włoski do celów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, leki dla ludzi, mineralne suplementy
diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, odżywcze suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, preparaty
witaminowe, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, produkty medyczne, produkty uboczne z procesu
obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych,
propolis do celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów
farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, suplementy diety, suplementy diety zawierające
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki
pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety
zawierające siemię lniane, syropy do użytku farmaceutycznego, środki trawienne do celów farmaceutycznych, tabletki
zmniejszające apetyt, tabletki przeciwutleniające, tabletki
wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tran, tymol do celów farmaceutycznych, węgiel drzewny
do celów farmaceutycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, żelatyna do celów medycznych.
(210)
(731)

474667
(220) 2017 07 27
IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) GASTRIX TRAWIENIE
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me(210)
(731)
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dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe
do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych,
enzymy do celów medycznych, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów farmaceutycznych, eukaliptus
do celów farmaceutycznych, fosforany do celów farmaceutycznych, glukoza do celów medycznych, guma do żucia
do celów medycznych, herbata dla astmatyków, herbata
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów medycznych,
immunostymulanty, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kolagen do celów medycznych, koper włoski do celów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych
i weterynaryjnych, lecytyna do celów medycznych, leki dla
ludzi, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, odżywcze suplementy diety, preparaty farmaceutyczne, preparaty witaminowe, preparaty
zawierające aloes do celów farmaceutycznych, produkty
medyczne, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
do celów dietetycznych lub medycznych, propolis do celów
farmaceutycznych, siemię lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych,
suplementy diety, suplementy diety zawierające alginiany,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki
pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające siemię lniane, syropy do użytku farmaceutycznego, środki trawienne do celów farmaceutycznych,
tabletki zmniejszające apetyt, tabletki przeciwutleniające,
tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tran, tymol do celów farmaceutycznych, węgiel
drzewny do celów farmaceutycznych, wyciągi z chmielu
do celów farmaceutycznych, żelatyna do celów medycznych.
474709
(220) 2017 07 28
SZCZECIŃSKA FABRYKA WÓDEK STARKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) Starka PRESTIGE
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje spirytusowe, napoje alkoholowe wysokoprocentowe,
wódki.
474809
(220) 2017 07 31
TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK
(510), (511) 3 środki czyszczące dla urządzeń, elementów
elektronicznych, elektrotechnicznych, elektrycznych, środki
czyszczące, szorujące, nabłyszczające do samochodów, woski
do celów innych niż kosmetyczne, kosmetyki motoryzacyjne,
7 narzędzia elektryczne zawarte w tej klasie, sprzęt gospodarstwa domowego taki jak: sprzęt do prania, zmywania,
(210)
(731)
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zmywarki, odkurzacze, krajalnice, miksery, młynki do użytku
domowego, noże elektryczne, części do tego sprzętu, pompy
- części maszyn, obrabiarki - części maszyn, roboty kuchenne
elektryczne, narzędzia ręczne i przyrządy ręczne z napędem
elektrycznym, silniki elektryczne - części maszyn, sprężarki
- części maszyn, części maszyn lub silników, tokarki - części
maszyn, narzędzia mechaniczne, przyrządy do lutownictwa
gazowego - części maszyn, kosiarki silnikowe, urządzenia elektryczne lutownicze, osłony zabezpieczające - osłony maszyn,
8 narzędzia ręczne i przyrządy ręczne z napędem elektrycznym, kosiarki ręczne, noże, narzędzia ogrodnicze, nieelektryczne narzędzia gospodarstwa domowego - narzędzia ręczne
z napędem do użytku domowego, ręczne narzędzia rolnicze
i ogrodnicze, zestawy do golenia, nożyki do golenia, elementy mocujące - tuleje mocujące, 9 narzędzia i urządzenia elektryczne, elektroniczne i mechaniczne takie jak: urządzenia
audio-wizualne, elektroniczne urządzenia audio, odbiorniki
audio-wideo, sprzęt audio, odbiorniki audiowizualne, latarki
kieszonkowe, zasilacze (transformatory), zasilacze napięcia
stabilizowanego, regulowane zasilacze napięcia, zasilacze
sieciowe [baterie], zasilacze impulsowe o wysokiej częstotliwości, programatory zegarowe, programatory centralnego
ogrzewania, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do baterii słonecznych, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki
do baterii, liczniki, sterowniki liniowe, sterowniki elektryczne,
sterowniki oprogramowania, sterowniki programowalne, sterowniki elektroniczne, sterowniki wieloportowe, sterowniki
zdalnie uruchamiane, sterowniki dysków twardych, sterowniki
temperatury, dzwonki elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne,
drukarki, urządzenia komputerowe, monitory komputerowe,
serwery komputerowe, telewizory samochodowe, komputery do nawigacji samochodowej, samochodowe urządzenia
stereofoniczne, dystrybutory mocy, elementy i podzespoły
elektryczne i elektroniczne, akumulatory elektryczne, baterie,
bezpieczniki, czytniki optyczne, czytniki kodów, kondensatory, mierniki, aparatura do celów laboratoryjnych, naukowych,
półprzewodniki i akcesoria do nich, kable elektryczne, osłony
i tuleje połączeniowe do nich, oporniki, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające - przeciwodblaskowe, osłony
zabezpieczające twarze, osłony końcówek elektrycznych, obudowy urządzeń elektrycznych, przewody elektryczne, złącza
do nich, wtyczki, gniazdka elektryczne, wyłączniki elektryczne i samoczynne, wzmacniacze, zamki elektryczne, złącza
elektryczne, urządzenia pomiarowe, przekaźniki elektryczne,
radiatory, termostaty, transformatory, woltomierze, tranzystory, sprzęt pomiarowy elektryczny, anteny, głośniki, urządzenia
telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe, piloty do urządzeń.
474836
(220) 2017 08 01
INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
(540) TUREK
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, namiastki kawy,
napoje na bazie kawy, kakao i mleka.
(210)
(731)

475020
(220) 2017 09 18
ŚMIAŁEK SZYMON ALTERNATIVE LONGBOARDS,
Nowy Sącz
(540) alternative LONGBOARDS
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 03.07.21
(510), (511) 25 odzież, t-shirty, 28 deskorolki.
(210) 475158
(220) 2017 08 09
(731) MINKINA MICHAŁ BARTON MOTORS, Ponioszowice
(540) BARTON MOTORS

(531) 26.04.10, 26.04.16, 27.05.01, 24.15.21
(510), (511) 9 kaski ochronne, okulary ochronne, 12 pojazdy
lądowe, quady, skutery, motocykle, motorowery, rowery, czopy
do osi pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych, okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów, pokrowce na pojazdy, obwody hydrauliczne do pojazdów, szprychy do rowerów
i trycykli, fartuchy błotników, złącza do przyczep do pojazdów,
piasty kół pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów,
korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników,
opony do kół pojazdów, kosze przystosowane do rowerów i trycykli, tapicerka do pojazdów, zderzaki do pojazdów,
wentyle do opon pojazdów, szprychy kół pojazdów, stopnie
nadwozia dla pojazdów, złącza do pojazdów lądowych, szyby
do pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, poduszki powietrzne, kierownice pojazdów,
klaksony do pojazdów, dachy składane do pojazdów lub motocykli, kierunkowskazy do rowerów, klocki hamulcowe do pojazdów, łańcuchy do rowerów, przekładnie zębate do rowerów,
łańcuchy przeciwpoślizgowe, resory, sprężyny amortyzujące
samochodowe, turbiny do pojazdów lądowych i bagażniki
do pojazdów, ramy do rowerów, lusterka wsteczne, opony
ogumienia pneumatycznego, hamulce do pojazdów, błotniki,
tapicerka samochodowa, silniki trakcyjne, pompy powietrzne,
łańcuchy przeciwpoślizgowe, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, przekładnie bezstopniowe do pojazdów
lądowych, obręcze do piast kół, kierownice do rowerów, przetwornik momentu obrotowego do pojazdów lądowych, obręcze kół do rowerów i trycykli, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, obręcze kół pojazdów, przekładnie redukcyjne
do pojazdów lądowych, korby pedałów, dzwonki do rowerów,
hamulce do rowerów, klaksony ostrzegawcze do pojazdów,
resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, pedały do rowerów, pokrywy na piasty kół, stojaki do rowerów, korki do zbiorników paliwa i gazu w pojazdach, podwozia pojazdów, bufory,
zderzaki do taboru kolejowego, ogumienie do kół pojazdów,
bagażniki na narty do samochodów, piasty do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, silniki do pojazdów, siodełka rowerowe lub motocyklowe bieżniki do pojazdów, rolety, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, siodełka, ogumienie
do kół rowerów i trycykli, dachy, budy w samochodach, drążki
skrętne do pojazdów, stojaki, podpórki rowerowe, pokrowiec
na siedzenia pojazdów: korby pedałów rowerowych, silniki
napędowe do pojazdów lądowych, maski silników samochodowych, ogumienia do kół pojazdów, siedzenia do pojazdów,
łańcuchy do samochodów, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, zagłówki do siedzeń
w pojazdach, pompki do rowerów i trycykli: zderzaki samochodowe, napinacze do szprych kół, bieżniki do pojazdów
typu traktorowego, osie pojazdów, markizy samochodowe,
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, pokrycia siodełek
rowerów lub motocykli, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, autoalarmy, opony pneumatyczne, koła do rowerów i trycykli, koła pojazdów, wały napędowe do pojazdów
lądowych, silniki odrzutowe do pojazdów lądowych, otwory
przeszklone iluminatory, wolne koła do pojazdów lądowych,
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podnoszone klapy tylne skrzyni ładunkowej, złącza do wagonów kolejowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, obudowy,
części pojazdów inne niż silników, progi do pojazdów, sygnalizatory skrętu w pojazdach, ciężarki do wyważania kół pojazdów, kolce do opon, dętki do opon, drzwi do pojazdów, opony, szyby przednie pojazdów, podwozia samochodów, osłony
do rowerów, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych,
wycieraczki szyb pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon,
35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż
za pośrednictwem sieci internetowej i prowadzenie sklepów
internetowych z następującymi towarami: kaski ochronne,
okulary ochronne, pojazdy lądowe, quady, skutery, motocykle, motorowery, rowery, czopy do osi pojazdów, zagłówki
do siedzeń samochodowych. okładziny szczęk hamulcowych
do pojazdów, pokrowce na pojazdy, obwody hydrauliczne
do pojazdów, szprychy do rowerów i trycykli, fartuchy błotników, złącza do przyczep do pojazdów, piasty kół pojazdów,
sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, korbowody do pojazdów lądowych. inne niż części silników, opony do kół pojazdów, kosze przystosowane do rowerów i trycykli, tapicerka do pojazdów, zderzaki do pojazdów, wentyle do opon
pojazdów: szprychy kół pojazdów, stopnie nadwozia dla pojazdów: złącza do pojazdów lądowych: szyby do pojazdów:
kierunkowskazy do pojazdów: szczęki hamulcowe do pojazdów, poduszki powietrzne: kierownice pojazdów, klaksony
do pojazdów: dachy składane do pojazdów lub motocykli,
kierunkowskazy do rowerów, klocki hamulcowe do pojazdów: łańcuchy do rowerów, przekładnie zębate do rowerów:
łańcuchy przeciwpoślizgowe, resory: sprężyny amortyzujące
samochodowe: turbiny do pojazdów lądowych i bagażniki
do pojazdów, ramy do rowerów, lusterka wsteczne, opony
ogumienia pneumatycznego, hamulce do pojazdów, błotniki,
tapicerka samochodowa, silniki trakcyjne, pompy powietrzne,
łańcuchy przeciwpoślizgowe, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, przekładnie bezstopniowe do pojazdów
lądowych, obręcze do piast kół, kierownice do rowerów, przetwornik momentu obrotowego do pojazdów lądowych: obręcze kół do rowerów i trycykli, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, obręcze kół pojazdów, przekładnie redukcyjne
do pojazdów lądowych, korby pedałów, dzwonki do rowerów,
hamulce do rowerów, klaksony ostrzegawcze do pojazdów,
resory, sprężyny zawieszenia do pojazdów, pedały do rowerów, pokrywy na piasty kół, stojaki do rowerów, korki do zbiorników paliwa i gazu w pojazdach, podwozia pojazdów, bufory:
zderzaki do taboru kolejowego, ogumienie do kół pojazdów,
bagażniki na narty do samochodów, piasty do rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, silniki do pojazdów, siodełka rowerowe lub motocyklowe, bieżniki do pojazdów, rolety, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, siodełka, ogumienie
do kół rowerów i trycykli, dachy, budy w samochodach: drążki
skrętne do pojazdów. stojaki, podpórki rowerowe, pokrowiec
na siedzenia pojazdów, kobry pedałów rowerowych, silniki
napędowe do pojazdów lądowych: maski silników samochodowych: ogumienia do kół pojazdów, siedzenia do pojazdów,
łańcuchy do samochodów, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, zagłówki do siedzeń
w pojazdach, pompki do rowerów i trycykli, zderzaki samochodowe, napinacze do szprych kół, bieżniki do pojazdów
typu traktorowego, osie pojazdów, markizy samochodowe:
skrzynie biegów do pojazdów lądowych, pokrycia siodełek
rowerów lub motocykli: pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, autoalarmy: opony pneumatyczne, koła do rowerów i trycykli, koła pojazdów, wały napędowe do pojazdów
lądowych: silniki odrzutowe do pojazdów lądowych: otwory
przeszklone, iluminatory, wolne koła do pojazdów lądowych:
podnoszone klapy tylne skrzyni ładunkowej, złącza do wagonów kolejowych, sprzęgła do pojazdów lądowych, obudowy,
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części pojazdów inne niż silników, progi do pojazdów, sygnalizatory skrętu w pojazdach, ciężarki do wyważania kół pojazdów, kolce do opon, dętki do opon, drzwi do pojazdów, opony, szyby przednie pojazdów, podwozia samochodów, osłony
do rowerów, łańcuchy sterownicze do pojazdów lądowych,
wycieraczki szyb pojazdów, bieżniki do bieżnikowania opon.
475379
(220) 2017 08 16
PRIME ASSETS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRIME ASSETS
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, 37 usługi budowlane, Naprawy w zakresie: naprawa i renowacja budynków, Naprawa
instalacji w budynkach: Naprawa budynków biurowych,
Usługi instalacyjne w zakresie, instalacja wind, Instalacja alarmów. Usługi instalacji dachów, Instalacja pokryć dachowych,
Instalacja elektryczna, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych,
instalacja urządzeń łazienkowych, Instalacja systemów
oświetleniowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja konstrukcji
budynkowych, Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja
izolacji termicznej w budynkach, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Instalacja wentylacji budynków, Instalacja klimatyzacji budynków, Instalacja ogrzewania budynków,
Instalacja urządzeń do otwierania drzwi, Instalacja w budynkach, Instalacja systemów wodociągowo- kanalizacyjnych,
Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, Instalacja stoisk przeznaczonych
na wystawy: Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja
materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalowanie systemów rur przewodzących gazy,
Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie urządzeń
sanitarnych.
475430
(220) 2017 08 17
CALIFORNIA TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tczew
(540) CF California Furniture
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, drewno
budowlane, drewno obrobione, drewno częściowo obrobione, drewno użytkowe, drzwi niemetalowe, drzwiowe
płyty niemetalowe, listwy niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty ścienne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe,
20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu w szczególności lustra, ramki obrazów, szafki, wieszaki meblowe,
karnisze do zasłon, nogi do mebli, osprzęt niemetalowy
do mebli, zestawy mebli, elementy meblowe, półki me-
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blowe, blaty meblowe, złącza do mebli, parawany meblowe, płyty dekoracyjne do mebli w tym dekoracyjne płyty
ścienne nietekstylne, formatki meblowe, fronty meblowe,
meble na miarę do zabudowy, karnisze do zasłon, wyroby
stolarskie meblowe, lustra, korki, 37 konserwacja i naprawy
mebli, odnawianie mebli, wypożyczanie sprzętu budowlanego, usługi budowlano - remontowe w zakresie budynków, tapicerowanie mebli, instalowanie mebli na wymiar,
40 obróbka materiałów meblowych, obróbka drewna, obróbka metali, produkcja mebli na zamówienie, profilowanie
mebli, usługi stolarskie, 42 projektowanie mebli, doradztwo
projektowe.
475497
(220) 2017 08 21
ULTRA-MED-STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) ULTRA-MED-STREFA
(510), (511) 42 laboratoria medyczne, usługi laboratoryjne
w zakresie badań medycznych, badania laboratoryjne, analizy laboratoryjne, usługi laboratoriów analitycznych, 44 usługi medyczne, ośrodki zdrowia, kliniki medyczne, szpitale,
ambulatoryjna opieka medyczna, zapewnianie leczenia medycznego, opieka pielęgniarska, badania medyczne, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, pomoc medyczna, usługi terapeutyczne,
fizjoterapia, medyczne badania osób, usługi telemedyczne,
usługi medycyny alternatywnej, informacja medyczna, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem
Internetu.
(210)
(731)

475499
(220) 2017 08 21
ULTRA-MED-STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) D Dea Salus
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.11.01
(510), (511) 42 laboratoria medyczne, usługi laboratoryjne
w zakresie badań medycznych, badania laboratoryjne, analizy laboratoryjne, usługi laboratoriów analitycznych, 44 usługi medyczne, ośrodki zdrowia, kliniki medyczne, szpitale,
ambulatoryjna opieka medyczna, zapewnianie leczenia medycznego, opieka pielęgniarska, badania medyczne, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, pomoc medyczna, usługi terapeutyczne,
fizjoterapia, medyczne badania osób, usługi telemedyczne,
usługi medycyny alternatywnej, informacja medyczna, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem
Internetu.
475500
(220) 2017 08 21
ULTRA-MED-STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) DEA SALUS
(510), (511) 42 laboratoria medyczne, usługi laboratoryjne
w zakresie badań medycznych, badania laboratoryjne, analizy laboratoryjne, usługi laboratoriów analitycznych, 44 usługi medyczne, ośrodki zdrowia, kliniki medyczne, szpitale,
(210)
(731)
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ambulatoryjna opieka medyczna, zapewnianie leczenia medycznego, opieka pielęgniarska, badania medyczne, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, pomoc medyczna, usługi terapeutyczne,
fizjoterapia, medyczne badania osób, usługi telemedyczne,
usługi medycyny alternatywnej, informacja medyczna, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem
Internetu.
475661
(220) 2017 08 24
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PAN MARCHEWKA
(510), (511) 29 przeciery warzywne, sałatki warzywne, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone,
warzywa w puszkach, 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje orzeźwiające, soki, soki
warzywne jako napoje, woda jako napoje.
(210)
(731)

475662
(220) 2017 08 24
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DOBRE GRONO
(510), (511) 33 alkoholowe ekstrakty owocowe, gruszecznik
jako wino, piquette jako wino z wytłoczyn winogronowych,
wino.
(210)
(731)

475664
(220) 2017 08 24
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NA SZLAKU SMAKU
(510), (511) 29 ajvar jako pasta z papryki, bakłażanów i czosnku, aloes spożywczy, alginiany do celów kulinarnych, nieżywe
anchois, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, preparaty do produkcji bulionu, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe
do celów spożywczych, guacamole jako pasta z awokado,
hummus jako pasta z ciecierzycy, ikra rybia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady nieżywe, jaja w proszku,
kawior, kiszone warzywa jako kimchi, kompozycje owoców
przetworzonych, krem na bazie masła, masło arachidowe,
masło kakaowe, masło kokosowe jako olej kokosowy, migdały mielone, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko
migdałowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko
albuminowe, mleko kokosowe, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sojowe, mleko
w proszku, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych,
mleko z orzeszków ziemnych, nasiona przetworzone, nasiona
słonecznika przetworzone, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, opiekane wodorosty, orzechy
aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe
przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny,
pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów,
pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, skórki owocowe, smalec, śmietana na bazie warzyw, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, sos żurawinowy
jako kompot, substytuty mleka, tahini jako pasta z ziarna sezamowego, tofu, wiórki kokosowe, wywar jako bulion, żelatyna, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do ciast, inne niż olejki
eteryczne, aromaty kawowe, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, preparaty
usztywniające do bitej śmietany, chow-chow jako przyprawa,
chutney jako ostry, gęsty sos, cukier, cukier palmowy, curry
jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy, cynamon jako
(210)
(731)

20

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

przyprawa, czosnek mielony jako przyprawa, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne
niż olejki eteryczne, drożdże, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożywczy, goździki jako
przyprawa, imbir jako przyprawa, jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kakao, kapary, keczup, kiełki
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kurkuma, kuskus
jako kasza, lukier do ciast, lukier lustrzany jako polewa lustrzana, maltoza, marynaty, mięsne sosy, miód, mleczko pszczele,
ocet, ocet piwny, owies łuskany, papier jadalny, papka ryżowa
do celów kulinarnych, papryka jako przyprawy, pasta migdałowa, pasta z soi jako przyprawy, piccalilli jako marynowane
warzywa w pikantnym sosie musztardowym, pieprz, produkty
wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, preparaty
do zmiękczania mięsa do użytku domowego, proszki do sporządzania lodów, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe
jako sosy i marynaty, quiche, ryż, siemię lniane do celów kulinarnych jako przyprawa, siemię lniane do użytku kulinarnego
jako przyprawa, skrobia do celów spożywczych, słód do celów
spożywczych, słodziki naturalne, soda oczyszczona jako wodorowęglan sodu do pieczenia, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, sosy jako przyprawy, środki
wiążące do lodów spożywczych, syrop z agawy jako słodzik
naturalny, syropy i melasa, szafran jako przyprawa, wanilia jako
aromat, wanilina jako aldehyd, substytut wanilii, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, ziarna sezamu jako przyprawy, ziele angielskie, zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane jako przyprawy.
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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) 475813
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA Z CHILI PIKANTNY MEGA OSTRA CHILLI
CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP
(VERY HOT)

(210) 475712
(220) 2017 08 24
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) Gripex HOT ZATOKI

(531)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 11.03.20, 26.11.01, 01.15.11
(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

05.09.06, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.11, 11.03.20, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, informacja handlowa, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych.
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(210) 475814
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA SMAK CHIŃSKI ŁAGODNA CHINESE
CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (MILD)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 05.09.06, 05.09.08, 08.07.01, 08.07.03,
11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 25.01.05, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.22
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, informacja handlowa, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych.
(210) 475815
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA ZŁOTY ŁAGODNA GOLDEN CHICKEN
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (MILD)
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(531)

29.01.15, 27.05.01, 05.09.06, 05.09.08, 08.07.01, 08.07.03,
11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 25.01.05, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.22
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, informacja handlowa, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych.
(210) 475817
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA CURRY OSTRA CURRY CHICKEN FLAVOUR
INSTANT NOODLE SOUP (HOT)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 05.09.15, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08,
11.03.11, 11.03.20, 25.01.05, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22,
05.09.21, 08.07.25
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy
i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu
artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, informacja handlowa, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu,
publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych.
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(210) 475819
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
Z KLUSKAMI SMAK KACZKI ŁAGODNA DUCK
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (MILD)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 05.09.06, 05.09.08, 05.09.21, 08.07.01,
08.07.03, 11.03.08, 11.03.11, 11.03.20, 25.01.05, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.22
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone
warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne
zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
(210) 475820
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA O SMAKU
KURCZAKA ŁAGODNY ŁAGODNA MILD CHICKEN
FLAVOUR INSTANT NOODLE SOUP (MILD)
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(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 25.01.05,
05.09.06, 05.09.08, 05.09.21, 08.07.01, 08.07.03, 11.03.08,
11.03.11, 11.03.20
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone
warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne
zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
(210) 475827
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON Kurczak Łagodny
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone
warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne
zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
(210) 475828
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON Kurczak Pieczony
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone
warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne
zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
(210) 475839
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON Kurczak Pikantny
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne
zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
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spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
(210) 475840
(220) 2017 08 25
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) VIFON Pikantna Krewetka
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone
warzywa, koncentraty, oleje i tłuszcze jadalne, błyskawiczne
zupy miso, zupy w proszku, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych,
informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
475868
(220) 2017 08 28
SAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LEDHOFF
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 9 diody świecące LED, sygnalizacja świetlna, urządzenia do detekcji podczerwieni, znaki świecące, 11 urządzenia do oświetlania za pomocą LED, oprawy
do lamp elektrycznych.
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gi wentylacyjne, wodotryski ozdobne, 19 szkło budowlane,
glazura, terakota, sztuczny kamień, żaluzje niemetalowe zewnętrzne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów wyposażenia łazienek i ceramiki sanitarnej, sprzedaż hurtowa
i detaliczna za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu artykułów wyposażenia łazienek i ceramiki sanitarnej.
(210) 475918
(220) 2017 08 29
(731) PATORA WOJCIECH, Warszawa
(540) Marcooni Poland

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura do pieców, bidety, bojlery, aparatura do dezodoryzacji pomieszczeń, grzejniki elektryczne,
grzejniki centralnego ogrzewania, fontanny, kabiny natryskowe, urządzenia do kąpieli, miski klozetowe, kominki domowe, krany, baterie wannowe i zlewozmywakowe, lampy
elektryczne, lampiony natryski prysznice, osprzęt do wanien,
piece kąpielowe, pisuary, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, płyty grzejne, podgrzewacze powietrza,
instalacje i armatura sanitarna, instalacje do sauny, sedesy,
świeczniki, żyrandole, toalety, umywalki, ustępy przenośne,
wanny łazienkowe, wanny z wirowym ruchem wody, wyciągi wentylacyjne, wodotryski ozdobne, 19 szkło budowlane,
glazura, terakota, sztuczny kamień, żaluzje niemetalowe zewnętrzne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów wyposażenia łazienek i ceramiki sanitarnej, sprzedaż hurtowa
i detaliczna za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu artykułów wyposażenia łazienek i ceramiki sanitarnej.
(210) 475940
(220) 2017 08 29
(731) Ritter Andrzej, Wiedeń, AT
(540) Polana SZYMOSZKOWA Stacja Narciarska Kąpielisko
Geotermalne

(210) 475916
(220) 2017 08 29
(731) PATORA WOJCIECH, Warszawa
(540) Marcooni Polska
(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport koleją linową i wyciągami narciarskimi, 41 rozrywka, sport, rekreacja, narciarstwo, baseny.
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura do pieców, bidety, bojlery, aparatura do dezodoryzacji pomieszczeń, grzejniki elektryczne,
grzejniki centralnego ogrzewania, fontanny, kabiny natryskowe, urządzenia do kąpieli, miski klozetowe, kominki domowe, krany, baterie wannowe i zlewozmywakowe, lampy elektryczne, lampiony, natryski, prysznice, osprzęt do wanien,
piece kąpielowe, pisuary, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, płyty grzejne, podgrzewacze powietrza,
instalacje i armatura sanitarna, instalacje do sauny, sedesy,
świeczniki, żyrandole, toalety, umywalki, ustępy przenośne,
wanny łazienkowe, wanny z wirowym ruchem wody, wycią-

(210) 475973
(220) 2017 08 30
(310) 16509622
(320) 2017 03 24
(330) PT
(731) INDASA-INDUSTRIA DE ABRASIVOS, S.A., Aveiro, PT
(540) AUTOGLOSS
(510), (511) 3 preparaty do polerowania, preparaty nabłyszczające, samochodowe produkty do polerowania, mieszanki
polerujące, płynne mieszanki polerujące, płynne produkty
do polerowania, wysokopołyskowe produkty do polerowania, produkty nabłyszczające do ostatniego etapu polerowania, środki ścierne i polerskie, żadne z wyżej wymienionych
produktów nie do stosowania do szyb samochodowych.
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(210) 475977
(220) 2017 08 31
(731) SZULC DAMIAN EURO INVESTMENT GROUP, Łódź
(540) Dr ZEA
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 napoje witaminizowane, lecznicze napoje izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, preparaty farmaceutyczne, herbata lecznicza, napoje lecznicze,
zioła lecznicze, oleje lecznicze, wody mineralne do celów
leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, preparaty medyczne do odchudzania, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, farmaceutyki, produkty medyczne
i farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, substancje dietetyczne do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, leki, mazidła, preparaty medyczne przeciw poceniu,
suplementy diety, 32 napoje izotoniczne, napoje warzywne,
napoje półmrożone, napoje witaminizowane, napoje orzeźwiające, koktajle i napoje bezalkoholowe, napoje i nektary
owocowe, napoje energetyzujące, napoje dla sportowców,
woda mineralna, mrożone napoje owocowe, bezalkoholowe
napoje gazowane, napoje na bazie owoców, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje na bazie
owoców lub warzyw, soki, soki warzywne, soki owocowe,
soki gazowane, wody gazowane, piwo, piwo słodowe, piwo
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, cydr, ginger, napoje
wzbogacone dodatkiem minerałów.
476078
(220) 2017 09 04
TOOLS FOR BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) LUSSONI

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Płatki z bawełny do celów kosmetycznych,
patyczki łiigieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycznych, produkty kosmetyczne, produkty do makijażu,
produkty do zmywania makijażu, sztuczne paznokcie,
szmczne rzęsy, kleje, substancje klejące i motywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego., 8 Narzędzia i przyrządy
o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przybory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, nożyczki,
etui z przyborami do pedicure, etui z przyborami do manicure, cążki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne,
nożyczki do paznokci, pilniczki do paznokci, przyrządy
do polerowania paznokci elektryczne lub nieelektryczne
(bloczki do matowienia), przyrządy do odsuwania skórek,
szczypczyki, pęsetki, maszynki do golenia elektryczne lub
nieelektryczne, żyletki do golarek, nesesery z przyborami
do golenia, szczypczyki do wywijania rzęs (zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych rzęs (szczypce do rzęs), golarki (brzytwy do brwi), nożyczki do brwi, obcinacze, gilotyny do tipsów, tarka do stóp nożyki do pięt, frezy, stylografy
do paznokci, cążki do skórek, przyrządy do usuwania skórek., 11 promienie ultrafioletowe (lampy UV/LED) inne niż
do celów leczniczych, 16 Materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, broszury, dekoracyjny papier do pakowania,
drukowane ulotki informacyjne, materiały drukowane, papier do korespondencji, papier firmowy, papierowe torby
na prezenty, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, teczki papierowe, torby
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki,
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katalogi, saszetki papierowe do opakowania, temperówki,
temperówki do ołówków do makijażu, torby do pakowania
z papieru i tworzyw sztucznych, pędzle do malowania, szyldy reklamowe z kartonu, materiały do pakowania z kartonu,
etykiety z kartonu., 18 Kufry, kuferki przeznaczone na artykuły toaletowe tzw. „vanity-cases”, kuferki na zestawy toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe i do makijażu, kuferki na przybory do makijażu, torby, pokrowce ze skóry lub
imitacji skóry przeznaczona na artykuły toaletowe i kosmetyczne, 20 lustra, lusterka kieszonkowe, lusterka do torebek,
lustra do makijażu, 21 Grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), nieelektryczny sprzęt do demakijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki toaletowe,
szczotki, pędzle do golenia, naczynia oraz naczynia jednorazowe, pudemiczki nie z metali szlachetaych, szczoteczki
do makijażu, szczoteczki toaletowe, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, podstawki na pędzle do golenia, szczotki do włosów, aplikatory do kosmetyków, gąbki
do makijażu, podstawki na gąbki, nesesery na przybory toaletowe i do makijażu (przybory oraz pojemniki), przyrządy
do czyszczenia pędzli, stojaki, osłonki i pojemniki na pędzle,
organizery na kosmetyki, gąbki do makijażu, puszki do makijażu, aplikatory do cieni, szablony do brwi, palety do mieszania pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania
cieni i mieszania podkładów, gąbki konjac do mycia twarzy,
gąbki do mycia twarzy, czyściki, szczoteczki do twarzy, przyrządy do zaskómików, kieliszki do henny, pędzle do makijażu (również zestawy), szablony do przedłużania paznokci,
pędzle do zdobień paznokci, sondy do malowania zdobień,
separatory do manicure i pedicure, wzorniki do paznokci,
miseczki do manicure, dozowniki z pompką, podlokietniki
do wykonywania manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka
na ozdoby, palce do ćwiczeń (akcesoria manicure), klipsy
do usuwania hybryd, korektory lakieru do paznokci, przybory do manicure/pedicure, akcesoria do zdobień paznokci, akcesoria do makijażu, szczoteczki do brwi, szczoteczki
do rzęs, pojemniki podróżne, misy ceramiczne, pudełka
szklane, naczynia ze szkła, pojemniki na artykuły toaletowe
oraz kosmetyczne, przybory toaletowe, separatory do palców u nóg, etui na pędzle do makijażu, tuby na pędzle
do makijażu, pojemniki na kosmetyki., 25 odzież, nakrycia
głowy, 26 Ozdoby do włosów, peruki, sztuczne pasma
włosów, sztuczne włosy, pióra jako akcesoria ubraniowe,
artykuły dekoracyjne do włosów, spinki automatyczne
do włosów jako klamry do włosów, siatki do włosów, opaski do włosów, szpilki do włosów, szpilki do ondulacji, wałki do włosów, warkocze, koki, grzebienie lub zaokrąglone
grzebyki do trzymania włosów, wstążki do włosów, gumki
i inne akcesoria podtrzymujące koński ogon, gumki powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne kwiaty do włosów, koraliki do włosów, opaski na czoło, opaski na głowę, wsuwki
do włosów., 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym online: akcesoriami
kosmetycznymi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów internetowych,
promocja sprzedaży produktów kosmetycznych, reklama
za pośrednictwem Internetu, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych, magazynowanie,
pakowanie produktów, dostarczanie towarów, 45 udzielanie licencji praw własności przemysłowej i praw autorskich,
zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi
polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych, doradztwo dotyczące własności przemysłowej,
udzielanie licencji dla projektów franczyzowych.
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(210) 476087
(220) 2017 09 04
(731) DOBROWOLSKA KATARZYNA, Kraków
(540) MD Manufaktura Dobrowolscy

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 14 zegarki, zegarki kieszonkowe, zegarki podróżne, zegarki eleganckie, czasomierze [zegarki], zegarki
kwarcowe, zegarki chronometryczne, zegarki sportowe,
chronografy [zegarki], zegarki damskie, zegarki automatyczne, zegarki stołowe, zegarki pozłacane, zegarki elektryczne,
zegarki elektroniczne, srebrne zegarki, platynowe zegarki,
skrzynki na zegarki, pudełka na zegarki, woreczki na zegarki,
zegarki ze złota, zegary i zegarki, zegarki na łańcuszku.
476204
(220) 2017 09 06
RABBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) SZAFA LED oświetlenie uliczne LED
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe do pomiaru, kompensacji mocy, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, zwłaszcza w zakresie oświetlenia ulicznego,
szafy rozdzielcze energii elektrycznej, zwłaszcza w zakresie
oświetlenia ulicznego, urządzenia do zdalnego sterowania
oświetleniem ulicznym, urządzenia zabezpieczające system
pomiaru, sterowania i regulacji energii elektrycznej, zwłaszcza w zakresie oświetlenia ulicznego .
(210) 476239
(220) 2017 09 07
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POD WSPÓLNYM NIEBEM

(531) 02.09.01, 24.13.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
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ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne
urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia
gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem
telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy,
broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mini albumy fotograficzne,
urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty
do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały
piśmienne, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych
i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa
przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć
telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów
telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie
i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych,
usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług
teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
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imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
realizacja spektakli, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie
graficzne.
(210) 476263
(220) 2017 09 07
(731) BANDURA ROLAND, Pawłowice
(540) CETUS ENERGETYKA GAZOWA

01.15.05, 26.01.13, 26.01.16, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do telemetrii i pomiarów przepływu gazów, stacje pomiarowe i redukcyjno - pomiarowe gazu,
systemy łączności technologicznej: przewodowe i bezprzewodowe dla sieci przepływu mediów technologicznych,
płynów i gazów, 11 stacje redukcyjne gazu: szafkowe, kontenerowe, układy kogeneracyjne - zespoły urządzeń do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, przyłącza gazowe, sieci cieplne i gazowe, 37 usługi wykonywania
robót ogólnobudowlanych i specjalistycznych w zakresie
obiektów kubaturowych i liniowych - rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych, telekomunikacyjnych,
przesyłowych, rozbiórek i burzenia obiektów budowlanych,
robót ziemnych, wykonywanie robot spawalniczych, usługi
pogotowia gazowego, usługi wykonywania sieci cieplnych
i gazowych, budowy stacji redukcyjnych i redukcyjno - pomiarowych gazu, usługi wykonywania przyłączy gazowych,
systemów ochrony katodowej, układów kogeneracyjnych,
usługi nadzoru budowlanego, usługi wykonywania instalacji
wewnętrznych gazowych, wodnych, telekomunikacyjnych
i elektrycznych, 42 projektowanie w fazie studialnej i technicznej budowlanych obiektów kubaturowych, budowli,
rurociągów, sieci cieplnych, gazowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych, stacji redukcyjnych i pomiarowo - redukcyjnych gazów, układów kogeneracyjnych.
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wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 36 administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym centrami
handlowo-usługowo-rozrywkowymi, wynajem obiektów
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, dzierżawa lub najem majątku nieruchomego, ubezpieczenia, działalność finansowa, doradztwo inwestycyjne.
(210) 476348
(220) 2017 09 11
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) RODZINA WIE LEPIEJ

(531)

476293
(220) 2017 09 08
BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój
(540) GALERIA WIŚLANKA
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo-rozrywkowymi, sklepami,
punktami usługowymi, hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie marketingu, organizacja
promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, badania rynku, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, dystrybucja materiałów
reklamowych, planowanie i organizowanie targów, wystaw
i imprez w celach handlowych lub reklamowych, rekrutacja
personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych,

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.02.07, 14.07.06
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe jako rodzaj oprogramowania, programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym,
programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki, wydawnictwa
papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki
i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton,
artykuły papiernicze, fotografie. fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie
oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów
fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami
sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii
[nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 28 gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, przenośne gry komputerowe, 35 usługi reklamowe,
produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych
dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu
i public relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
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dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych
warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży,
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej,
interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on-line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe
i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi rozrywkowe,
włączając teleturnieje, działalność sportowa i kulturalna,
usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej,
organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu
nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, teleturnieje, produkcja teleturniejów telewizyjnych,
przesłuchania do teleturniejów telewizyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu do teleturniejów, rozrywka w postaci
toczących się teleturniejów, udostępnianie rozrywki online
w postaci programów typu teleturnieje, 42 usługi w zakresie
hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.
(210) 476360
(220) 2017 09 12
(731) CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CAPITAL PARTNERS

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, w tym dotyczące marketingu, planowania działalności gospodarczej, działalnością handlową,
działalnością gospodarczą firm zagranicznych, działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, w zakresie oceny
przedsiębiorstw, agencja public relations, agencje reklamowe, agencje informacji handlowej, analizy biznesowe
rynków, danych badań rynkowych, ekonomiczne do celów
działalności gospodarczej, funkcjonowania firm, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, anali-
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zy i badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie prowadzenia, organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej
działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, analizy kosztów i korzyści, analizy
rynku, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe,
analizy rynkowe, badania w zakresie public relations, w zakresie reklamy, w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania
w zakresie wydajności działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo biznesowe,
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, dotyczące organizowania działalności gospodarczej, zbywania firm, handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, w zakresie przejęć i fuzji przedsiębiorstw, w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo
dotyczące reklamy, reklamy w zakresie działalności gospodarczej, zarządzania marketingowego, marketingu i promocji, marketingu strategicznego, 36 agencje kredytowe, emisja
bonów wartościowych, administrowanie akcjami, finansami,
funduszami i inwestycjami, rachunkami oszczędnościowymi,
usługami w zakresie inwestycji kapitałowych, analizy inwestycyjne, finansowe, finansowo-ekonomiczne, inwestycji
finansowych i badań w zakresie papierów wartościowych,
komputerowych informacji giełdowej, w zakresie inwestycji,
doradztwo i analiza finansowa, doradcze usługi zarządzania finansowego, dotyczące inwestycji kapitałowych, finansowych, dotyczących funduszy powierniczych, inwestycji,
usługi konsultingu finansowego, w sprawach papierów wartościowych, w zakresie zarządzania aktywami, usługi związane z zarządzaniem funduszami, maklerstwo, usługi agencji
maklerskiej, wyceny portfeli papierów wartościowych, wyceny i analizy finansowe, wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, wycena kapitału akcyjnego i aktywów
[finansowa], usługi związane z inwestycjami przynoszącymi
stałe dochody, z dokonywaniem transakcji finansowych,
z deponowaniem papierów wartościowych, usługi zarządzania funduszami, w tym funduszami powierniczymi na rzecz
klientów prywatnych, usługi w zakresie zarządzania finansami, w zakresie zarządzania aktywami, w zakresie zarządzania
inwestycjami finansowymi, w zakresie obrotu instrumentami
pochodnymi, w zakresie obligacji, w zakresie korporacyjnych
funduszy powierniczych, w zakresie kont inwestycyjnych,
w zakresie inwestowania w papiery wartościowe na rzecz
inwestorów indywidualnych, w zakresie inwestycji w papiery
wartościowe, inwestycyjne funduszy typu private equity, inwestowania w fundusze hedgingowe, giełdy papierów wartościowych, pośrednictwo giełdowe, usługi giełdowe, usługi
dotyczące maklerstwa giełdowego, inwestycje kapitałowe,
usługi związane z prowadzeniem maklerskich rachunków
papierów wartościowych, w tym w zakresie ustanawiania
portfeli papierów wartościowych, w zakresie ustanawiania
funduszy powierniczych, w zakresie rynków transakcji terminowych, w zakresie lokowania funduszy, prywatnego lokowania i inwestowania kapitału wysokiego ryzyka, w zakresie
powiernictwa inwestycyjnego, usługi w zakresie doradztwa
inwestycyjnego, oceny ryzyka inwestycyjnego, w zakresie
kapitału ryzyka i zarządzania kapitałem ryzyka, oceny gwarancji finansowych, doradcze dotyczące bankowości, usługi
w zakresie badań finansowych i analiz finansowych, badań
ekonomiczno-finansowych, usługa zapewniania finansów
dla przedsiębiorstw, usługi bankowe i finansowe, usługi finansowania kapitałem wysokiego ryzyka na rzecz podmiotów handlowych, firm powstających i rozwijających się.
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476422
(220) 2017 09 13
KLOS ROBERT CENTRUM ANALIZ BRANŻOWYCH,
Radzymin
(540) DOM BEZPIECZNY
(210)
(731)

(531) 07.01.08, 24.01.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, publikacje
periodyczne drukowane, podręczniki [książki], 37 montaż
drzwi i okien, instalowanie okien, wymiana okien, naprawa
okien, konserwacja okien, izolacja termiczna okien, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, konsultacje budowlane, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych.
(210) 476539
(220) 2017 09 14
(731) KKS LECH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) LECHICI Akademia KIBICA KKS LECH 1922 POZNAŃ

(531) 03.07.17, 24.01.03, 24.01.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, 16 gadżety
reklamowe takie jak torby z papieru, papier do pakowania
reklamowy, chorągiewki reklamowe, bloczki do pisania, kalkomanie reklamowe, przybory do pisania reklamowe, afisze,
plakaty reklamowe, albumy, kartki pocztowe, druki, kalendarze, podstawki do piwa, papier listowy, reprodukcje reklamowe, broszury, opakowania do butelek z kartonu, fotografie
reklamowe, katalogi reklamowe, obwoluty do książek reklamowe, papierowe taśmy przylepne reklamowe, 25 gadżety
reklamowe, takie jak: szaliki, odzież, obuwie, nakrycia głowy,
daszki na głowę przeciwsłoneczne, czepki kąpielowe, getry,
kostiumy kąpielowe, kombinezony, koszule, koszulki, nauszniki, skarpety, odzież ze skóry i imitacji skóry, obuwie sportowe,
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, gadżety
reklamowe takie jak: balony, gwizdki, karty do gry, ozdoby
na choinkę, sprzęt wędkarski, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, organizowanie konsumenckich programów
lojalnościowych i zarządzanie nimi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych dla celów
handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni oraz oferowanie
do sprzedaży w ramach sklepu internetowego następujących towarów: torebek, toreb, aktówek, toreb plażowych,
teczek, tornistrów, worków, portfeli, portmonetek, sakiewek, breloków do kluczy, odzieży damskiej, odzieży męskiej,
odzieży dziecięcej, obuwia sportowego, obuwia skórzanego,
artykułów sportowych i gimnastycznych, okryć wierzchnich,
kurtek, kurtek wełnianych z kapturem, płaszczy, futer, bluz,
bluz rozpinanych, bluz z kapturem, spodni, szortów, spódnic,
garsonek, bluzek koszulowych, koszulek, t-shirt’ów, koszuli,
koszulek polo, koszulek sportowych, podkoszulek, kamizelek, kąpielówek, getrów, skarpetek, pasków, bransoletek, ko-
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ców, pledów, ręczników, pościeli, piżam, szlafroków, nerek,
nakryć głowy, czapek, frotek, opasek na nadgarstek, kapeluszy, beretów, szalików, chust, krawatów, fartuchów, nauszników, pareo, apaszek, rękawiczek, kaftaników, smoczków,
body, śpioszków, maskotek, butelek do karmienia, szczoteczek do zębów, śliniaczków, śniadaniówek, piórników, długopisów, ołówków, linijek, zeszytów, bloków, pocztówek,
kalendarzy, materiałów drukowanych, podkładek pod mysz,
pendrive’ów, planów lekcji, papieru listowego, reprodukcji
reklamowych, broszur, zakładek książkowych, afiszów reklamowych, albumów, opakowań do butelek z kartonu, fotografii reklamowych, wyrobów z kartonu, katalogów reklamowych, obwolut do książek reklamowych, papierowych taśm
przylepnych reklamowych, plakatów, puzzli, kart do gry, kart
kolekcjonerskich, magnesów, balonów, naklejek, smyczek,
etui na telefon, zegarów, flag, piłek, proporczyków, parasoli, poduszek, kubków, kubków termicznych, kieliszków, kufli,
pokali, podstawek pod piwo, filiżanek, tosterów, odznak.
476597
(220) 2017 09 18
TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) YUMMY BOX
(210)
(731)

(531) 02.09.08, 23.01.25, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 16 papier, karton, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru
lub kartonu, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier higieniczny, pudełka z papieru lub
kartonu, torby papierowe, ulotki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki stołowe papierowe, materiały drukowane, materiały do introligatorstwa, płótno introligatorskie, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt
biurowy], fotografie [wydrukowane], maszyny do pisania,
biurowe maszyny do stemplowania, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety,
druki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], arkusze celulozy
regenerowanej do owijania, czcionki drukarskie, bloki [artykuły papiernicze], 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bezpośrednia
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, pokazy towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działal-
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ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
39 dostawa towarów, pakowanie towarów, przewożenie,
składowanie towarów, transport, usługi kierowców, usługi
rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.

ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
39 dostawa towarów, pakowanie towarów, przewożenie,
składowanie towarów, transport, usługi kierowców, usługi
rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210)
(731)

476598
(220) 2017 09 18
TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BISTRO eat & joy

(210)
(731)

(531) 11.01.01, 24.17.07, 27.05.01, 27.05.08, 26.04.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, karton, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru
lub kartonu, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier higieniczny, pudełka z papieru lub
kartonu, torby papierowe, ulotki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki stołowe papierowe, materiały drukowane, materiały do introligatorstwa, płótno introligatorskie, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt
biurowy], fotografie [wydrukowane], maszyny do pisania,
biurowe maszyny do stemplowania, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety,
druki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], arkusze celulozy
regenerowanej do owijania, czcionki drukarskie, bloki [artykuły papiernicze], 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bezpośrednia
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, pokazy towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działal-

(531) 11.01.01, 24.17.07, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru
lub kartonu, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier higieniczny, pudełka z papieru lub
kartonu, torby papierowe, ulotki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki stołowe papierowe, materiały drukowane, materiały do introligatorstwa, płótno introligatorskie, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt
biurowy], fotografie [wydrukowane], maszyny do pisania,
biurowe maszyny do stemplowania, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety,
druki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], arkusze celulozy
regenerowanej do owijania, czcionki drukarskie, bloki [artykuły papiernicze], 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bezpośrednia
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, pokazy towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic

476601
(220) 2017 09 18
TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) BISTRO eat & joy
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reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
39 dostawa towarów, pakowanie towarów, przewożenie,
składowanie towarów, transport, usługi kierowców, usługi
rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.
476602
(220) 2017 09 18
TESCO (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) YUMMY BOX

(210)
(731)
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środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
39 dostawa towarów, pakowanie towarów, przewożenie,
składowanie towarów, transport, usługi kierowców, usługi
rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne.
476641
(220) 2017 09 18
PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) SEN SIN
(510), (511) 3 kosmetyki, wody perfumowane, wody toaletowe, wody po goleniu, dezodoranty, kremy, 35 sprzedaż:
kosmetyków, wody perfumowane, wody toaletowe, wody
po goleniu, dezodoranty, kremy.
(210)
(731)

476642
(220) 2017 09 18
PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) MAGNETIZE
(510), (511) 3 kosmetyki, wody perfumowane, wody toaletowe, wody po goleniu, dezodoranty, kremy, 35 sprzedaż:
kosmetyków, wody perfumowane, wody toaletowe, wody
po goleniu, dezodoranty, kremy.
(210)
(731)

(531) 02.09.08, 23.01.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 16 papier, karton, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru
lub kartonu, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, papier higieniczny, pudełka z papieru lub
kartonu, torby papierowe, ulotki, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru i kartonu, serwetki stołowe papierowe, materiały drukowane, materiały do introligatorstwa, płótno introligatorskie, urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt
biurowy], fotografie [wydrukowane], maszyny do pisania,
biurowe maszyny do stemplowania, materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania, formularze [blankiety,
druki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], arkusze celulozy
regenerowanej do owijania, czcionki drukarskie, bloki [artykuły papiernicze], 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, agencje reklamowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, bezpośrednia
reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, pokazy towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich

(210) 476704
(220) 2001 03 27
(731) Mayekawa MFG. Co., Ltd, Tokio, JP
(540) MYCOM

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 sprężarki, maszyny i urządzenia do przetwarzania żywności i napojów, 11 urządzenia klimatyzacyjne.
(210) 476716
(220) 2017 09 20
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ZA MARZENIA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multime-
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dialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz,
16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie,
fotografie [wydrukowane], podpisane fotografie, albumy
fotograficzne, odbitki fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii,
samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi do mocowania
fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi,
ramki i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym,
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych,
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw,
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną,
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, usługi
teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
rozrywkowe, włączając teleturnieje, działalność sportowa
i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych,
usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów,
realizacja spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali
telewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem telewi-
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zji, 42 usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych,
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.
476754
(220) 2017 09 21
ZIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) SINCARE
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, dezodoranty, perfumy, farby do włosów,
kremy kosmetyczne, lakiery do paznokci, mydła, przybory
toaletowe, szampony, odżywki do włosów, środki do czyszczenia zębów, środki czyszczące do celów gospodarstwa
domowego, substancje do stosowania w praniu, 5 suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, mineralne suplementy diety, preparaty z mikroelementami, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 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, 35 informacja
handlowa, reklama, zgromadzenie towarów umożliwiające
ich wybieranie i kupowanie w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych ze środkami spożywczymi, towarami sportowymi, towarami 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)

476789
(220) 2017 09 22
AN.KA WINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HAMMARE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe bez piwa.

(210)
(731)

(210) 476796
(220) 2017 09 22
(731) KRAKOWSKI TOMASZ GHS, Ruda Śląska
(540) GHS

(531) 07.01.24, 24.15.02, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 agregaty klimatyzacyjne, aparatura i instalacje chłodnicze, filtry do klimatyzacji, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne
[klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, urządzenia
klimatyzacyjne, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, pompy ciepła, regeneratory ciepła, rekuperatory, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie],
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia i maszyny
do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia zasilające kotły grzew-
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cze, wentylatory do instalacji klimatyzacyjnych, wymienniki
ciepła, inne niż części maszyn, instalacje grzewcze, w tym
do ogrzewania podłogowego.
476799
(220) 2017 09 22
SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LEGEND
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy, środki ochrony roślin.
(210)
(731)

Nr ZT49/2017

domowych, okrycia dla zwierząt, etui na karty, etui na klucze,
parasole, podróżne torby na ubranie, plecaki, kosmetyczki
bez wyposażenia, kufry bagażowe, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, gorsety, koszule, kurtki, odzież ze skóry i jej imitacji, paski, spódnice.
(210) 477011
(220) 2017 09 28
(731) SZUST ROBERT QMAN, Chełm
(540) LONDON SQUARE

476803
(220) 2017 09 22
STOWARZYSZENIE POLSKI ZWIĄZEK KAWALERÓW
ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA, Kraków
(540) S S ORDER ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
(210)
(731)

(531)

(531)

24.05.03, 24.05.20, 24.09.01, 02.01.03, 03.07.02, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 14 medale, medale pamiątkowe, medale honorowe, ordery, odznaczenia, statuetki z metali szlachetnych
i półszlachetnych, monety pamiątkowe, ozdoby do odzieży
wykonane z metali szlachetnych, 16 książki, 25 odzież, 41 organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie i prowadzenie wystaw, pokazów, widowisk, festynów,
prezentacji, zjazdów, konkursów, targów, wykładów, sympozjów, kongresów i konferencji w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, zapewnienie zajęć i warsztatów kulturalnych,
usługi nauczania związane z pomocą biznesową, usługi
w zakresie kultury, usługi edukacyjne i instruktażowe, organizowanie widowisk historycznych w plenerze.
476817
(220) 2017 09 23
CZARNUSZEWICZ MARTA GRUPPO CREATIVO,
Warszawa
(540) LUMA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, amulety, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria
i wyroby jubilerskie, bransoletki, breloczki do kluczy, broszki,
zegarki, kolczyki, odznaki z metali szlachetnych, pierścionki,
naszyjniki, szpilki ozdobne, 18 skóra i imitacje skóry, galanteria skórzana, torebki skórzane, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, obroże i odzież dla zwierząt

27.05.01, 27.05.11, 03.07.17, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.04,
09.03.13
(510), (511) 14 biżuteria, sztuczna biżuteria, spinki do mankietów i krawatów, przypinki do odzieży z metali szlachetnych, zapinki do krawatów z metali szlachetnych, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 26 przypinki do odzieży nie z metali
szlachetnych, zapinki do krawatów nie z metali szlachetnych,
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: biżuteria, sztuczna biżuteria, spinki do mankietów i krawatów, przypinki do odzieży,
zapinki do krawatów, odzież, obuwie i nakrycia głowy, usługi
w zakresie reklamy i promocji sprzedaży prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej,
usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi
w zakresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym,
biznesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone
za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów
i broszur, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej
usług.
477033
(220) 2017 09 28
INSTYTUT NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków;
SOLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Balice
(540) THBK POZIOME BARIERY IZOLACYJNE
(210)
(731)
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(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, instalacja materiałów
izolacyjnych, 42 prace inżynieryjne, usługi w zakresie badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń
wody, doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania
zanieczyszczeń.
(551) wspólne prawo ochronne
477110
(220) 2017 10 02
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie
PROFi Gulasz warzywny z ciecierzycą
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY
(210)
(731)

33

Internet lub telefon, transport posiłków, żywności, napojów,
pakowanie gotowych posiłków, napojów, żywności, usługi
kurierskie, 43 usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne,
bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, przygotowywanie
posiłków i napojów, dokonywanie rezerwacji restauracji, posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia,
spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi cateringu, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, rezerwacja miejsc
w pensjonatach, hotelach, hostelach, dokonywanie rezerwacji sal konferencyjnych, balowych, bankietowych.
477130
(220) 2017 10 02
ADAMCZYK TOMASZ, MIŁEK PAWEŁ ENZO
SPÓŁKA CYWILNA, KRZESZOWICE
(540) enzo pizzeria restauracja
(210)
(731)

(531)
(531)

27.05.01, 29.01.15, 03.07.04, 08.05.01, 08.05.10, 08.07.25,
05.09.15, 05.09.19, 05.09.21, 05.09.24, 25.01.15, 05.07.03
(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne, gotowe lub wstępnie
przygotowane posiłki składające się z warzyw, porcjowane
dania zawierające warzywa z roślinami strączkowymi i ziarnami, gulasz warzywny z ciecierzycą.
477128
(220) 2017 10 02
RESTAURANT PARTNER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PizzaPortal Klikasz i jesz

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01
(510), (511) 35 promocja sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, usługi w zakresie promocji handlu, usługi reklamowe i marketingowe, reklama za pośrednictwem Internetu,
prezentowanie produktów w Internecie i mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, usługi handlu detalicznego za pośrednictwem Internetu gotowych posiłków, napojów, żywności,
porównywanie cen dotyczących usług sprzedaży gotowych
posiłków, napojów, żywności, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
w tym przede wszystkim z zakresu gastronomii, zapewnienie platformy internetowej umożliwiającej porównanie ofert
restauracji, barów, kafeterii, usługa prowadzenia platformy
internetowej do zamawiania posiłków, napojów, żywności
on-line, telemarketing, sortowanie danych w bazach komputerowych, 39 dostawa gotowych posiłków, napojów,
żywności, dostawa pizzy, dostarczanie towarów, w szczególności posiłków, napojów, żywności zamówionych przez

27.05.01, 29.01.15, 05.09.15, 05.09.21, 01.15.05, 26.01.13,
26.01.18
(510), (511) 43 restauracje, pizzerie, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, restauracje oferujące dania
na wynos, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach.
477154
(220) 2017 10 02
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ
IALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Grabów nad Prosną
(540) w 100% NATURALNA Moje odkrycie PROFi ZUPA
Pieczarkowa z makaronem BEZ KONSERWANTÓW
BEZ BARWNIKÓW
(210)
(731)

(531)

03.07.03, 03.07.19, 05.11.05, 08.07.01, 11.03.05, 25.01.15,
27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 29.01.15
(510), (511) 29 zupy, zupy warzywne, zupy grzybowe, zupa
pieczarkowa, zupa pieczarkowa z makaronem.
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(210) 477201
(220) 2017 10 03
(731) FUNDACJA DLA LUDZI, Częstochowa
(540) Wymiary posiadania
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie propagowania
wiedzy w obszarze kultury, oświaty i wychowania, opieki
i pomocy społecznej, psychologii i psychiatrii, organizowanie, prowadzenie i obsługa kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, zjazdów, szkoleń kursów, publikowanie
książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, w szczególność dotyczących kultury, oświaty i wychowania, opieki
i pomocy społecznej, psychologii psychiatrii, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, nauczanie korespondencyjne, informacja o edukacji, doradztwo zawodowe, coaching w zakresie życia osobistego (doradztwo osobiste), wykonywanie fotoreportaży, usługi klubowe w zakresie
nauczania lub doradztwa osobistego, organizowanie balów,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizacja zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych, produkcja filmów, wydawanie
nagrań dźwiękowych, organizowanie, realizacja, prowadzenie i obsługa imprez rozrywkowych, prowadzenie klubów
i kółek zainteresowań w celach edukacyjnych, rozrywkowych
i sportowych, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, kompetencyjnych, kształcenie praktyczne, informacja o imprezach rozrywkowych, prowadzenie ośrodków
szkoleniowych, prowadzenie szkół, pracowni, bibliotek,
44 usługi psychologiczne i psychiatryczne, usługi profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego, badania psychologiczne
i psychiatryczne, doradztwo psychologiczne i psychiatryczne, konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne, usługi w zakresie
oceny psychologicznej i psychiatrycznej, usługi w zakresie
rehabilitacji psychologicznej z udziałem muzyki i sztuki, usługi psychologiczne polegające na stymulacji rozwoju intelektualnego pacjentów, wyżej wymienione także przy użyciu
nowych i niestandardowych metod.
(210) 477206
(220) 2017 10 03
(731) JULIAN COCHRAN FOUNDATION, Warszawa
(540) ONSTAGE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje zapewniające dostęp
do muzyki i koncertów, 41 udostępnianie muzyki cyfrowej
z Internetu, organizowanie i prowadzenie koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, udostępnianie koncertów
muzycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
(210) 477207
(220) 2017 10 03
(731) JULIAN COCHRAN FOUNDATION, Warszawa
(540) ONSTAGE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 mobilne aplikacje zapewniające dostęp
do muzyki i koncertów, 41 udostępnianie muzyki cyfrowej
z Internetu, organizowanie i prowadzenie koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, udostępnianie koncertów
muzycznych za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
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(210) 477210
(220) 2017 10 03
(731) PODOLEC ZYGMUNT, Kraków
(540) PNEUMOCARD
(510), (511) 9 programy komputerowe, 10 aparatura medyczna do badań spirometrycznych, aparatura medyczna
do monitorowania elektrokardiograficznego.
477266
(220) 2017 10 04
EDIPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) przyjaciel Pies DLA MIŁOŚNIKÓW PSÓW

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, czasopisma, foldery, kalendarze,
publikacje.
477272
(220) 2017 10 04
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) D₃ Active
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety.
477283
(220) 2017 10 04
EDIPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EDIPRESS wydawnictwo
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, czasopisma,foldery, kalendarze, 35 reklama, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, 41 organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych.
(210) 477299
(220) 2017 10 04
(731) BESARABA ŁUKASZ POBUDKA, Warszawa
(540) POBUDKA
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(531) 17.01.09, 27.05.01, 27.05.08, 04.05.05, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), usługi kateringowe, usługi w zakresie przygotowywania posiłków i napojów, usługi w zakresie serwowania jedzenia i napojów, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach, oferowanie
żywności i napojów w barach.
(210) 477638
(220) 2017 10 12
(731) ANDRZEJ SZYMAŃSKI LARS, Niepruszewo
(540) larsa
(510), (511) 9 aparatura kontrolno-pomiarowa, włókna światłowodowe i optyczne, urządzenia zasilające, elektroniczne
zasilacze, zasilacze LED, przekaźniki i przełączniki elektryczne, włączniki i wyłączniki, zaciski i złącza przewodów luminescencyjnych, układy i instalacje elektryczne, sterujące
i regulacyjne, regulatory oświetlenia, urządzenia sterujące
oświetleniem, sprzęt komputerowy do kontrolowania oświetlenia, oprogramowanie komputerowe do kontrolowania
oświetlenia, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, stateczniki [oświetlenie], elektroniczne sterowniki
[ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, elektryczne
wyłączniki oświetleniowe, termoregulatory, termometry,
termostaty, urządzenia do przetwarzania informacji, mikroprocesory, sterowniki, urządzenia i przyrządy sygnalizacyjne,
przewody elektryczne, instalacje elektryczne wraz z osprzętem zawartym w klasie 9, obwody drukowane, aparatura
i urządzenia elektroniczne, 11 urządzenia i instalacje oświetleniowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy, reflektory, lampki, żarówki, oprawy i osłony do lamp, przewody
luminescencyjne, luminescencyjne źródła światła, przewody
diodowe do zaznaczania i oświetlania krawędzi, schodów
i ciągów komunikacyjnych, urządzenia, aparaty i instalacje
do oświetlania za pomocą przewodów luminescencyjnych,
oświetlenie i reflektory do pojazdów, elementy oświetleniowe, elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej, latarki,
latarnie, listwy świetlne, osprzęt do oświetlania, oświetlenie
bezpieczeństwa, oświetlenie dekoracyjne, wyposażenie
oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, taśmy LED.
(210) 477657
(220) 2017 10 13
(731) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice
(540) BESKiD

ne [metalowe], gzymsy metalowe, izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kątowniki stalowe do dachów,
kołnierze metalowe, kominy stalowe, konstrukcje stalowe,
kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, kraty metalowe do sufitów podwieszanych, kształtowniki z metalu, listwy profilowe metalowe
dla budownictwa, materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał na podłogi z metalu, materiały blacharskie dla
budownictwa, materiały budowlane metalowe, materiały
do obróbki dachu metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany dachowe z metalu, metale do powlekania,
metalowa więźba dachowa, metalowe, dachowe otwory
wentylacyjne, metalowe dachówki holenderskie, metalowe
deski poszycia ściany, metalowe deski szczytowe, metalowe
elementy budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy do fasad budynków, metalowe elementy
łączące do rynien, metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, metalowe gonty, metalowe grzbiety
dachu, metalowe kanały odprowadzające, metalowe kanały
wentylacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe komponenty budowlane, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe listwy przypodłogowe, metalowe materiały budowlane
w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci
arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli,
metalowe materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe okładziny kominowe, metalowe otwory dachowe, metalowe panele dachowe,
metalowe płyty dachowe, metalowe płyty okładzinowe,
metalowe płyty pokrywowe, metalowe pokrycia dachów,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami
słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi
ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe
zawierające ogniwa słoneczne, metalowe pręty wzmacniające, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe profile,
metalowe rynny, metalowe rury spustowe, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe szkielety dachowe,
metalowe szkielety konstrukcji, metalowe więźby dachowe,
nadproża metalowe, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, panele sufitowe metalowe, płytki dachowe metalowe, panele z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe
do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe,
produkty metalowe do użytku w budownictwie, produkty
budowlane z metalu, profile metalowe do użytku w budownictwie, rynny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe,
termo-izolowane profile metalowe, wsporniki metalowe dla
budownictwa, wsporniki sufitowe z metalu.
477658
(220) 2017 10 13
SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorzów Wielkopolski
(540) POLYMER COATINGS
(210)
(731)

(531) 07.03.11, 06.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do krycia
dachów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, belki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały
budowlane, blacharskie materiały dla budownictwa, budowlane materiały metalowe, cegły budowlane metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki
esówki metalowe, dachówki metalowe, pokrycia dachowe
metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe
z metalu, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica
metalowa do budynków, dźwigary metalowe do użytku
w budownictwie, elementy z wyciskanego aluminium, fasady metalowe, fasety metalowe, gotowe elementy budowla-
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.15, 26.05.13
(510), (511) 1 mieszaniny fotoutwardzalne zawierające
polimery.
(210) 477664
(220) 2017 10 13
(731) FUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FUNDAMENTAL IMMO

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 sprzedaż hurtowa i detaliczna powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni pomieszczeń
biurowych, powierzchni pomieszczeń przemysłowych,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni
pomieszczeń biurowych, powierzchni pomieszczeń przemysłowych, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo
oraz jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych,
budowa obiektów usługowo - handlowych, usługi budowlane dotyczące infrastruktury drogowej, usługi budowlane
dotyczące infrastruktury technicznej, prace remontowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane
instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego,
instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót
budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie
i naprawa wind, usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi
projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, projektowanie terenów zielonych, zieleńców
i parków, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz
i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy
techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwa w zakresie ochrony
środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych
związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.
(210) 477667
(220) 2017 10 13
(731) GŁUC JAN BLACHDOM PLUS, Rybarzowice
(540) BESKiD BLACHA DACHÓWKOWA
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w budownictwie, elementy z wyciskanego aluminium, fasady metalowe, fasety metalowe, gotowe elementy budowlane [metalowe], gzymsy metalowe, izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kątowniki stalowe do dachów,
kołnierze metalowe, kominy stalowe, konstrukcje stalowe,
kosze dachowe [budownictwo] metalowe, kratownice metalowe, kraty metalowe, kraty metalowe do sufitów podwieszanych, kształtowniki z metalu, listwy profilowe metalowe
dla budownictwa, materiał do pokrywania dachów z metalu, materiał na podłogi z metalu, materiały blacharskie dla
budownictwa, materiały budowlane metalowe, materiały
do obróbki dachu metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, membrany dachowe z metalu, metale do powlekania,
metalowa więźba dachowa, metalowe, dachowe otwory
wentylacyjne, metalowe dachówki holenderskie, metalowe
deski poszycia ściany, metalowe deski szczytowe, metalowe
elementy budowlane, metalowe elementy dachowe, metalowe elementy do fasad budynków, metalowe elementy
łączące do rynien, metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, metalowe gonty, metalowe grzbiety
dachu, metalowe kanały odprowadzające, metalowe kanały
wentylacyjne, metalowe kasetony sufitowe, metalowe komponenty budowlane, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe listwy przypodłogowe, metalowe materiały budowlane
w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci
arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli,
metalowe materiały budowlane, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe okładziny kominowe, metalowe otwory dachowe, metalowe panele dachowe,
metalowe płyty dachowe, metalowe płyty okładzinowe,
metalowe płyty pokrywowe, metalowe pokrycia dachów,
metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami
słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi
ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe
zawierające ogniwa słoneczne, metalowe pręty wzmacniające, metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, metalowe profile,
metalowe rynny, metalowe rury spustowe, metalowe, strukturalne elementy budowlane, metalowe szkielety dachowe,
metalowe szkielety konstrukcji, metalowe więźby dachowe,
nadproża metalowe, obrzeża metalowe, oblicówki metalowe, odlewy metalowe, okładziny metalowe do użytku w budownictwie, panele sufitowe metalowe, płytki dachowe metalowe, panele z metalu, płytki metalowe, płytki metalowe
do użytku w budownictwie, pokrycia dachowe metalowe,
produkty metalowe do użytku w budownictwie, produkty
budowlane z metalu, profile metalowe do użytku w budownictwie, rynny aluminiowe, rynny ściekowe metalowe,
termo-izolowane profile metalowe, wsporniki metalowe dla
budownictwa, wsporniki sufitowe z metalu.
477712
(220) 2017 10 16
AMERI-POL TRADING LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) AKOA
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 06.01.02, 07.03.11
(510), (511) 6 aluminiowe materiały uszczelniające do krycia
dachów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, belki metalowe do celów budowlanych, belki stropowe metalowe, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacharskie materiały
budowlane, blacharskie materiały dla budownictwa, budowlane materiały metalowe, cegły budowlane metalowe, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki
esówki metalowe, dachówki metalowe, pokrycia dachowe
metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, deski dachowe
z metalu, drobne wyroby żelazne do budynków, drobnica
metalowa do budynków, dźwigary metalowe do użytku

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 końcówki do kabli, zaciski do kabli metalowe,
taśmy do związywania metalowe, szybkozłączki do przewodów, złącza kabli metalowe nieelektryczne, ścienne uchwyty, haki, podstawki, tabliczki do mocowania metalowe, 8 narzędzia ręczne, zaciskarki, praski, 9 złączki do przewodów
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elektrycznych, wtyczki, osłony na kable elektryczne, 17 materiały izolacyjne do kabli, zaciski z gumy do kabli taśmowych, okrycie izolacyjne do elektrycznej osłony kabli, osłony
izolacyjne na złącza kabli elektrycznych, taśmy izolacyjne
i samowulkanizujące, taśmy rzepowe, taśmy samoprzylepne do celów technicznych - oznaczeniowe i ostrzegawcze,
20 zaciski niemetalowe do kabli, zaciski do kabli wykonane z tworzyw sztucznych, opaski spinające do kabli, złącza
do kabli niemetalowe, nieelektryczne, osłony spiralne do kabli niemetalowe, opaski zaciskowe ślimakowe niemetalowe,
oploty spiralne do kabli niemetalowe, taśmy ostrzegawcze
i oznaczeniowe, ścienne uchwyty, haki, podstawki, tabliczki do mocowania niemetalowe, 22 taśmy do związywania
niemetalowe.
477749
(220) 2017 10 16
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) ŚLIWKOBRANIE ZŁOTOBRANIE

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 17.02.25, 05.03.13, 08.01.19
(510), (511) 30 śliwki w czekoladzie, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów.
477751
(220) 2017 10 16
COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) Śliwkobranie

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 17.02.25, 17.02.04, 05.03.13, 08.01.19
(510), (511) 30 śliwki w czekoladzie, 41 organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie konkursów.
477759
(220) 2017 10 16
F & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolsztyn
(540) FJ
(210)
(731)

37

(531) 24.15.02, 24.15.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 okna i drzwi metalowe, 37 prace remontowo-montażowe w zakresie budownictwa, 39 transport, logistyka, spedycja.
477773
(220) 2017 10 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) VITA-SKINEX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

477775
(220) 2017 10 17
UNIQUE BOUTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) UNIQUE BOUTIQUE
(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.

(210)
(731)

(210) 477803
(220) 2017 10 17
(731) EURL INTERIEUR DESIGN & DECORATION, Marsylia, FR
(540) MIRAL DECO
(510), (511) 11 żyrandole, lampy stojące, kolorowe światełka
do dekoracji świątecznych, lampki biurkowe, lampy halogenowe, lampki do czytania, oświetlenie kopułowe do mebli,
lampki nocne, lampy do dekoracji świątecznych, sufitowe
lampy wiszące, abażury do lamp, zawieszenia do lamp, wisiorki do żyrandoli, osprzęt oświetleniowy, 20 lustra (srebrzone szkło), ramy obrazów [listwy do - ], łapacze snów [dekoracje], komody, kanapy, stojaki na kapelusze, półki [meble],
stojaki [meble], duże wyściełane fotele, taborety, kredensy,
krzesła, łóżka, biblioteczki [regały na książki], wieszaki stojące na płaszcze, szafki nocne, stoliki przy kanapie, drabiny
schodkowe wykonane z drewna, ławki, biurka, stoliki salonowe, konsole, wezgłowia, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, szkatułki, meble, stoliki przyścienne
z szufladami, okolicznościowe stojaki na kwiaty, wyroby artystyczne wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk,
gips lub tworzyw sztucznych, zawartych w tej klasie, materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawartych w tej klasie, posążki wykonane z takich materiałów
jak drewno, wosk, gips lub tworzyw sztucznych, zawartych
w tej klasie, 35 usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego,
w tym handlu online, związanego ze sprzedażą żyrandoli,
lamp stojących, kolorowych światełek do dekoracji świątecznych, lampek biurkowych, lamp halogenowych, lampek
do czytania, oświetlenia kopułowego do mebli, lampek nocnych, lamp do dekoracji świątecznych, sufitowych lamp wiszących, abażurów do lamp, zawieszeń do lamp, wisiorków
do żyrandoli, osprzętu oświetleniowego, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego, w tym handlu online, związanego
ze sprzedażą luster (srebrzone szkło), ram obrazów [listwy do
- ], łapaczy snów [dekoracje], komód, kanap, stojaków na kapelusze, stojaków [meble], półek [meble], dużych wyściełanych foteli, taboretów, kredensów, krzeseł, łóżek, biblioteczek
[regały na książki], wieszaków stojących na płaszcze, szafek
nocnych, stolików przy kanapie, drabin schodkowych wykonanych z drewna, ławek, biurek, stolików salonowych, konsoli [meble], wezgłowi, niemetalowych plansz, niemetalowyh
stoisk wystawowych i oznakowań, szkatułek, mebli, stolików
przyściennych z szufladami, okolicznościowych stojaków
na kwiaty, wyrobów artystycznych wykonanych z gipsu, wo-
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sku, tworzyw sztucznych, drewna, statuetek, figurek, dzieł
sztuki, ozdób i dekoracji wykonanych z takich materiałów,
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawartych
w tej klasie, posążków z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, zawartych w tej klasie.
(210) 477812
(220) 2017 10 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ DERMO
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, środki
zmiękczające skórę [emolienty], kremy kosmetyczne, maści
do celów kosmetycznych, 5 preparaty i artykuły higieniczne,
suplementy żywnościowe, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne i odżywcze, kremy farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, leki dla ludzi, 16 ulotki
reklamowe, publikacje reklamowe, afisze, plakaty, materiały
drukowane, 35 promocja sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklama i marketing, plakaty reklamowe (rozlepianie -), usługi sprzedaży detalicznej dotyczące kosmetyków, w tym dermokosmetyków, zarządzanie
biznesowe i administracyjne punktami sprzedaży detalicznej
kosmetyków, w tym dermokosmetyków.
(210) 477815
(220) 2017 10 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ APTEKA
(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, dodatki do gazet
w postaci czasopism, książki, materiały piśmienne, afisze, plakaty, broszury, biuletyny informacyjne, biuletyny- materiały
drukowane, drukowane materiały edukacyjne, ulotki reklamowe, ulotki farmaceutyczne, fotografie, 35 usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami
do obrazowania in-vivo, sprzedaż detaliczna lub hurtowa
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, promocja sprzedaży, marketing handlowy inny niż sprzedaż, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z suplementami diety, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub
reklamowych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, 41 usługi edukacyjne z zakresu
farmacji, wydawanie czasopism, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism,
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikacja
książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], medyczne usługi
edukacyjne, 44 sporządzanie receptur w aptekach, usługi
doradcze świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków
recepturowych, wydawanie środków farmaceutycznych,
udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa
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farmaceutycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi
doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi
doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, higiena
i pielęgnacja urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, udzielanie informacji medycznej, usługi farm zdrowia
[medyczne].
(210) 477819
(220) 2017 10 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ AKADEMIA
(510), (511) 16 gazety, czasopisma, periodyki, 36 reklama
i marketing, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów,
szkoleń, szkolenia personelu, szkolenia edukacyjne, szkolenia
biznesowe, usługi szkolenia zawodowego, edukacja, nauczanie, edukacja zawodowa.
(210) 477820
(220) 2017 10 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ PRODUCT
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, preparaty higieniczne
w postaci środków toaletowych, chusteczki perfumowane,
nawilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, balsam do ciała, 5 preparaty i artykuły
higieniczne, nasączane chusteczki antyseptyczne, plastry,
materiały opatrunkowe, probiotyki (suplementy), suplementy żywnościowe, wata antyseptyczna, antybakteryjny preparat do mycia rąk, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne,
artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne dla niemowląt, suplementy
dietetyczne i odżywcze, preparaty dietetyczne do użytku
medycznego, pokarmy dietetyczne używane w żywieniu
klinicznym, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, kompresy, bandaże higieniczne, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
krople do oczu, krople do nosa do celów medycznych, maści
lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, jodyna, lecznicze napoje izotoniczne, olejki lecznicze, spraye do nosa
do użytku leczniczego, leki dla ludzi, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, toniki [lecznicze], 16 chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, chusteczki papierowe do demakijażu, 29 olej kokosowy, 30 cukierki, herbaty, herbaty
ziołowe [napary], zioła przetworzone, zioła suszone, batony
spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe i energetyczne, ciastka, owsianka, syrop spożywczy, syropy smakowe,
32 woda, napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, napoje
witaminizowane, 35 reklama i marketing, 44 testy ciążowe.
(210) 477821
(220) 2017 10 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ SKLEP
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczy-

Nr ZT49/2017

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

mi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi,
upiększającymi i higienicznymi, reklama i marketing, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi sklepów detalicznych online
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, usługi reklamowe mające na celu promowanie
handlu elektronicznego, usługi w zakresie handlu i usługi
informacyjne dla konsumentów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.
(210) 477822
(220) 2017 10 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ MUZEUM
(510), (511) 16 materiały drukarskie i introligatorskie, fotografie, materiały drukowane, druki, materiały piśmienne,
katalogi, broszury, 35 organizowanie targów i wystaw, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, reklama i marketing, 41 wystawy muzealne, organizowanie wystaw edukacyjnych, usługi muzeów- wystawy, organizowanie wystaw
do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, prowadzenie wystaw w celach kulturalnych,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne z zakresu farmacji, 44 usługi
doradcze świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne,
wydawanie środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego,
porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane
z produktami farmaceutycznymi.
(210) 477823
(220) 2017 10 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ZIELNIK DOZ
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, zioła lecznicze, herbata lecznicza, herbata ziołowa [napoje lecznicze], sztuczna herbata
[do użytku leczniczego], herbata z ziół do celów leczniczych,
30 sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], zioła
suszone, zioła do celów spożywczych, herbata, herbata
w torebkach (nielecznicza), kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], nielecznicze napoje herbaciane, 35 reklama, usługi
reklamowe i promocyjne, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące ziół, zarządzanie biznesowe i administracyjne punktami sprzedaży detalicznej ziół.
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(210) 477824
(220) 2017 10 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ ACTIVE
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety
dla ludzi, żywność dla diabetyków, żywność dla diet medycznych, lecznicze dodatki do żywności, dietetyczna żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, napoje witaminizowane, 29 batony na bazie
orzechów i nasion, nasiona jadalne, 30 batoniki, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, batony zbożowe i energetyczne,
32 napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje izotoniczne, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, niegazowane napoje bezalkoholowe.
(210) 477825
(220) 2017 10 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ BEZ RECEPTY
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], dodatki do gazet
w postaci czasopism, książki, materiały piśmienne, afisze,
plakaty, broszury, biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały drukowane], drukowane materiały edukacyjne, ulotki
reklamowe, ulotki farmaceutyczne, fotografie, 35 udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach
i magazynach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama i marketing, usługi reklamowe i marketingowe,
kampanie marketingowe, 41 wydawanie czasopism, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism
elektronicznych, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych
online (nie do pobrania), usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.
(210) 477826
(220) 2017 10 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ DERMOEXPERT
(510), (511) 16 ulotki reklamowe, publikacje reklamowe,
afisze, plakaty, materiały drukowane, plakaty reklamowe,
czasopisma z plakatami, drukowane materiały szkoleniowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 promocja sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, reklama i marketing, plakaty reklamowe (rozlepianie -), usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące kosmetyków, w tym dermokosmetyków, usługi sprzedaży detalicznej w sklepach
oraz punktach sprzedaży, dotyczące kosmetyków, w tym
dermokosmetyków, 41 publikowanie plakatów, szkolenia
edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia związane z dermokosmetykami i kosmetykami, szkolenia dla farmaceutów
i techników farmaceutycznych.
(210) 477827
(220) 2017 10 17
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DOZ PORADY
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], gazety, materiały drukowane, broszury, katalogi, książki, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, fotografie, 41 usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych
w zakresie zdrowia, udostępnianie informacji edukacyjnych
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, publikowanie
tekstów medycznych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, publikowanie
tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów medycznych,
publikowanie czasopism, organizowanie konkursów, 44 porady w zakresie farmakologii, usługi farmaceutyczne, usługi
doradztwa farmaceutycznego, profesjonalne doradztwo
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w zakresie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie
urody.
477832
(220) 2017 10 17
SĘKOWSKI GRZEGORZ SZKÓŁKI & SADY SĘKOWSCY,
Biskupice
(540) DARK IDOL
(510), (511) 31 jabłonie, jabłka, nasiona jabłoni, sadzonki
jabłoni.
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(540) EBN

(210)
(731)

(210) 477838
(220) 2017 10 17
(731) WYSOCKI RYSZARD, Jarosław
(540) GERMIN

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 elektryczne sokowirówki, elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, krajalnice do chleba, miksery elektryczne do celów domowych,
młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, młynki domowe elektryczne, odkurzacze, pralki, prasownice, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, maszynki do siekania
mięsa, 8 maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, noże, żelazka, 9 wagi łazienkowe, 10 inhalatory, termometry do celów medycznych,
urządzenia do monitorowania tętna, 11 chłodziarki elektryczne, czajniki elektryczne, elektryczne zaparzacze do kawy,
frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, kuchenny (sprzęt -) elektryczny, tostery, urządzenia do pieczenia chleba, 21 garnki kuchenne, mopy, przybory kuchenne, przenośne chłodziarki,
nieelektryczne.
477839
(220) 2017 10 17
DJDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) OBN

(210)
(731)

(531) 14.03.21, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, wkłady do papierosów beztytoniowych do celów
medycznych, płyny do napełniania wkładów do papierosów
beztytoniowych do celów medycznych, 34 papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne,
wkłady do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów
elektronicznych, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży
detalicznej i hurtowej, sprzedaży przez Internet i sprzedaży
wysyłkowej, papierosów beztytoniowych, papierosów elektronicznych oraz akcesoriów do elektronicznych papierosów.
(210)
(731)

477842
(220) 2017 10 17
DJDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec

(531) 14.03.21, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 5 papierosy beztytoniowe do celów medycznych, wkłady do papierosów beztytoniowych do celów
medycznych, płyny do napełniania wkładów do papierosów
beztytoniowych do celów medycznych, 34 papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, papierosy elektroniczne,
wkłady do papierosów elektronicznych, płyn do papierosów
elektronicznych, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży
detalicznej i hurtowej, sprzedaży przez Internet i sprzedaży
wysyłkowej, papierosów beztytoniowych, papierosów elektronicznych oraz akcesoriów do elektronicznych papierosów.
(210) 477851
(220) 2017 10 18
(731) DYNUS MAREK SENSUM, Warszawa
(540) SENSUM art

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe.
477853
(220) 2017 10 18
KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń
(540) Kubala
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane i konstrukcyjne oraz ich elementy, metalowe części narzędzi ręcznych,
metalowe elementy złączne dla narzędzi ręcznych, uchwyty
metalowe i z metali laminowanych, metalowe części uchwytów narzędzi ręcznych, drobne wyroby metalowe, regały
z metalu dla narzędzi, pojemniki i kastry murarskie metalowe, 8 narzędzia i przyrządy z napędem, ręcznie sterowane,
do obróbki materiałów oraz do budowy, napraw i konserwacji, narzędzia ręczne do budowy, napraw i konserwacji,
narzędzia ręczne tnące, ścierne i do obróbki powierzchni,
szpachle metalowe i z tworzyw sztucznych, kielnie i kielnie
sztukatorskie, pace tynkarskie, pace metalowe, pace do ścierania, pace z gąbką, skrobaki i skrobaki do farb, zdzieraki,
mieszadła, wałki z kolcami do napowietrzania wylewki, narzędzia ręczne do cięcia kafelków, 35 sprzedaż detaliczna lub
hurtowa, w tym za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej
i w sklepach internetowych, w zakresie sprzedaży towarów
takich jak: narzędzia i przyrządy z napędem, ręcznie sterowane, do obróbki materiałów oraz do budowy, napraw i konserwacji, narzędzia ręczne do budowy, napraw i konserwacji,
a także urządzenia, narzędzia i naczynia dla gospodarstw
domowych i ogrodowe, sprzęt do czyszczenia, regały dla
narzędzi, oraz szpachle metalowe i z tworzyw sztucznych,
kielnie i kielnie sztukatorskie, pace tynkarskie, pace metalo-
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we, pace do ścierania, pace z gąbką, podstawki do zapraw,
skrobaki i skrobaki do farb, zdzieraki mieszadła, wałki z kolcami do napowietrzania wylewki, pojemniki, wiadra i kastry
murarskie, mieszadła dla farb i betonu, kuwety malarskie,
kratki malarskie, aplikatory farb, pędzle, wałki malarskie,
skrobaki, zdzieraki, wałki z kolcami, wiertła, piły, noże, łopaty,
zbijaki do lodu, poziomice, łaty tynkarskie, rolki wyżymające,
narzędzia do cięcia kafelków, osłony z tworzyw lub gumy dla
ochrony osób, odzieży i obuwia przy pracach murarskich,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego,
usługi informacji handlowej o wyżej wymienionych towarach świadczone w formie elektronicznej oraz promowanie
sprzedaży w/w towarów za pośrednictwem strony internetowej, organizowanie targów i wystaw w celach przemysłowych, handlowych i reklamowych, oraz promocja sprzedaży: narzędzi i przyrządów z napędem, ręcznie sterowanych,
do obróbki materiałów i do budowy, napraw i konserwacji
oraz narzędzi ręcznych do budowy, napraw i konserwacji,
prowadzenie interesów osób trzecich w zakresie marketingu,
reklamy i kojarzenia kontrahentów handlowych.
477854
(220) 2017 10 18
SOCZEWKI365.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzeszów
(540) soczewki365.pl
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.02.01
(510), (511) 9 szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, soczewki korekcyjne, soczewki optyczne, oprawki
do okularów, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary
ochronne do uprawiania sportu, etui na okulary, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.
(210) 477860
(220) 2017 10 18
(731) TWORZEWSKA KAROLINA WAXROOM, Warszawa
(540) WAXROOM WAX BAR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługa depilacji, stylizacji brwi i henny oraz
rzęs.
477867
(220) 2017 10 19
FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław
(540) CURLY² SMOOTHING EMULSION
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.04.18, 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) 477919
(220) 2017 10 19
(731) WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI, Warszawa
(540) W.K.N
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(531)

06.01.01, 06.01.02, 06.01.04, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 25 bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, czapki narciarskie, czapki sportowe, czapki z daszkiem, kombinezony narciarskie do zawodów, koszulki dla
dzieci, koszulki kolarskie, koszulki polo, koszulki sportowe,
koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, kurtki,
kurtki narciarskie, kurtki nieprzemakalne, kurtki sportowe,
kurtki sportowe do rozgrzewki, kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, spodnie narciarskie, odzież sportowa, 35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych,
promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania
wydarzeń sportowych, reklama, 36 sponsorowanie działalności sportowej, 41 organizowanie i prowadzenie obozów
sportowych, organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów narciarskich, organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie zawodów narciarskich, sędziowanie
sportowe, szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie jazdy
na nartach, szkolenie zawodników sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, usługi rekreacyjne dotyczące narciarstwa, usługi szkoleniowe
w dziedzinie narciarstwa, usługi trenerskie w zakresie zajęć
sportowych, zajęcia sportowe, usługi klubów sportowych,
chronometraż imprez sportowych, obozy sportowe, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie
obozów narciarskich.
477922
(220) 2017 10 19
FISHSKATEBOARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FishDryPack
(510), (511) 18 parasole, parasole dla dzieci, parasole nieprzemakalne, parasole plażowe, pokrowce na parasole, pokrowce
na parasolki, torby na parasole, aktówki, dyplomatki, teczki,
aktówki wykonane ze skóry, bagaż, bagaże podróżne, bigle
do portmonetek, bigle do torebek, chlebaki, duże, lekkie torby
do noszenia na nadgarstku, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, dyplomatki, elastyczne torby na odzież, etui do kart
kredytowych, etui, futerały na dokumenty, portfele, portfele
ze skóry, etykiety na bagaż z kauczuku, metalowe etykiety
na bagaż, kuferki kosmetyczne, małe plecaki, etui na banknoty, etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, kosmetyczki,
kufry podróżne, kosmetyczki na przybory toaletowe, kopertówki, kosmetyczki bez wyposażenia, kufry bagażowe, małe
portmonetki, kufry i torby podróżne, kufry i walizki, małe torby
dla mężczyzn, małe walizki, niewielkie torby podróżne, organizery podróżne przystosowane do bagażu, oprawki na etykiety
do bagażu, paski do torebek na ramię, plecaki, plecaki małe,
plastikowe etykiety na bagaż, plecaki dla wędrowników, plecaki na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki
uczniowskie, torby podróżne, plecaki wycieczkowe, podręczne torby do samolotu, podróżne torby na ubranie, pokrowce
na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, skórzane torebki,
portmonetki, portfele, sakiewki na klucze, sakwy, skórzane
torby na zakupy, sportowe torby, teczki, torby, torby biwakowe, torby do pracy, torby na odzież sportową, torby kurierskie, torby lekkoatletyczne, torby na kółkach, torby na piesze
wycieczki, torby na ramię, torby na ubrania, torby na wyjazdy
weekendowe, torby na pas i na biodra, torby na zakupy, torby
na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby podręczne do samolotu, walizki, walizki biznesowe, walizki na kółkach, walizki
podróżne, walizy, worki, sakiewki, torby naramienne dla dzieci,
torby w kształcie walca, 25 bandany, bandany na szyję, berety,
czapki, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czepki kąpie(210)
(731)
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lowe, kaptury, czapki bez daszków, czapki sportowe, czapki
z pomponem, daszki do czapek, daszki przeciwsłoneczne,
kapelusze, bielizna, bielizna damska, kapelusze plażowe, kominiarki, bielizna funkcjonalna, opaski, opaski na głowę, opaski
na głowę pochłaniające pot, opaski na nadgarstki pochłaniające pot, nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy, sportowe
nakrycia głowy inne niż kaski, termo aktywne nakrycia głowy,
bermudy, bielizna damska typu body, bielizna dla mężczyzn,
bikini, biustonosze, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy, spodnie bluzy
sportowe, kurtki, grube kurtki, bluzy sportowe z kapturem,
bokserki, kurtki, koszule, koszule hawajskie, koszule z długimi
rękawami, ciepłe kurtki robocze, dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne długie kurtki, koszule z krótkimi rękawami, getry,
funkcjonalne koszulki termo aktywne, koszulki, koszulki sportowe, kąpielówki, gumowe płaszcze nieprzemakalne, komplety sportowe, kombinezony piankowe, kostiumy kąpielowe,
kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, kombinezony piankowe do surfingu, kominiarki, kombinezony piankowe do sportów wodnych powierzchniowych,
koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące
przed promieniowaniem UV, koszulki z krótkim rękawem, kostiumy kąpielowe, odzież codzienna, odzież nieprzemakalna,
odzież surfingowa, odzież treningowa, odzież w stylu sportowym, okrycia przeciwdeszczowe, paski, pelerynki, płaszcze
przeciwdeszczowe, płaszcze plażowe, ponczo przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne, rękawiczki, rękawice, koszulki
z nadrukami, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, t-shirty
z krótkim rękawem, szorty kąpielowe, staniki sportowe, t-shirty, kurtki dwustronne, okrycia kąpielowe, opaski przeciwpotne, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, funkcjonalne
spodnie termo aktywne, kombinezony do nart wodnych,
szorty sportowe, topy, skarpetki dla sportowców, spodenki.
477923
(220) 2017 10 19
AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice
(540) icon
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, okulary do czytania, oprawki do okularów, okulary
słoneczne i soczewki kontaktowe, artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, przeciwsłoneczne okulary na receptę, okulary
dla dzieci, okulary powiększające, okulary antyrefleksyjne,
okulary polaryzacyjne, oprawy okularowe, okulary i oprawy
korekcyjne.
477926
(220) 2017 10 19
INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) I’M INTER MOTORS

(210)
(731)
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26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, oprogramowanie diagnostyczne do konserwacji i naprawy pojazdów, gaśnice, baterie elektryczne, ładowarki, syreny, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki przenośne,
błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary ochronne, gogle,
gogle ochronne, gogle dla motocyklistów, gogle do celów
sportowych, okulary przeciwsłoneczne, osłony głowy, kaski
ochronne, kaski motocyklowe, kaski narciarskie, kaski snowboardowe, ochronne maski do kasków ochronnych, odzież
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami, uszkodzeniami, promieniowaniem oraz ogniem w szczególności kozaki
ochronne i rękawice ochronne, ognioodporne kombinezony ochronne na zawody, ochraniacze zabezpieczające ciało
przed urazami, maski ochronne, rękawice do ochrony przed
wypadkami, osłony przeciwodblaskowe, parkometry, pasy
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, radary, radia do pojazdów, urządzenia do pomiaru prędkości do pojazdów, prędkościomierze
do pojazdów, spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odblaskowe kamizelki ochronne,
kamizelki asekuracyjne na narty wodne, buty [ochronne],
buty do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony termiczne chroniące
przed wypadkami lub urazami, wodoszczelne kombinezony
ratownicze zapobiegające przed utonięciem, ognioodporne kombinezony do wyścigów samochodowych do celów
bezpieczeństwa, kominiarki ognioodporne, kominiarki
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
akumulatory do pojazdów, ładowarki do akumulatorów,
urządzenia systemu GPS, kamery wideo, pokrowce na kamery, lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze, uchwyty
do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk,
uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe,
12 pojazdy, pojazdy lądowe i wodne, motocykle, skutery,
skutery wodne, motorowery, rowery, rowery elektryczne, rowery treningowe, jachty, jachty silnikowe, pojazdy osobowe,
pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe, pojazdy terenowe,
quady, a także ich części i akcesoria, mianowicie: silniki
do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe, urządzenia chroniące przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa, bagażniki, skrzynki do bagażników, siodełka, siedzenia kanapowe,
opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe
do motocykli, części wykończenia wnętrza pojazdów, felgi
do kół, pojemniki transportowe, błotniki, ramy, kierownice,
stojaki, sakwy boczne motocyklowe, spoilery, lusterka,
uchwyty na tablicę rejestracyjną, powłoki na siedzenia, torby, dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, kierownice, kierownice do motocykli, pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce
na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów [inne niż lampy], manetki obrotowe do motocykli,
podnóżki motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców do pojazdów, 18 torby, zestawy podróżne, kufry i torby
podróżne, torby bagażowe, wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia, torby plażowe, torby sportowe,
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torby alpinistyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów, baty ujeżdżeniowe,
baty, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież skórzana,
odzież ochronna, paski, bandany na szyję, ocieplacze na kolana, ogrzewacze rąk, kurtki, kurtki odblaskowe, kurtki jeździeckie, kurtki sportowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, ocieplane kurtki,
kurtki snowboardowe, kurtki trekkingowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki dwustronne, kurtki motocyklowe, kurtki pikowane [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, kurtki skórzane, polary, swetry, rękawice motocyklowe, rękawiczki samochodowe, rękawiczki, rękawice jeździeckie, rękawice narciarskie, rękawice do nurkowania, rękawice do snowboardu, apaszki, sportowe nakrycia głowy,
spodnie snowboardowe, spodnie przeciwdeszczowe,
spodnie nieprzemakalne, spodnie narciarskie, spodnie
do jeździectwa, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć,
spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, bryczesy,
funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki sportowe
i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki typu rashguard
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem
UV, kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, ocieplane, kamizelki do ochrony przed
wiatrem, stroje nieprzemakalne, skórzane ochraniacze
na spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, jednoczęściowe, dwuczęściowe,
piankowe, narciarskie, zimowe, do snowboardu, piankowe
do sportów wodnych powierzchniowych, kołnierze, odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, skarpetki, skarpetki sportowe,
skarpetki antypoślizgowe, skarpety do sportów wodnych,
skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, kominiarki, kominiarki narciarskie, czapki i czapeczki sportowe,
ochronne metalowe okucia obuwia, buty narciarskie, buty
sportowe, buty jeździeckie, buty motocyklowe, buty skórzane, buty zimowe, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne, buty do wspinaczki, buty turystyczne [do chodzenia
na wycieczki), buty do snowboardu, buty do nurkowania,
buty do trekkingu, buty do biegania, buty dla motocyklistów, buty do wody, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], buty do jazdy konnej, buty treningowe, buty
narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, wkładki
do obuwia, pasy nerkowe, 28 gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, łyżwy, deskorolki, miniaturowe modele
pojazdów lądowych i wodnych, artykuły sportowe, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, rękawice ochronne,
maski ochronne, ochraniacze sportowe, ochraniacze ciała
do użytku sportowego, kije narciarskie, kije do nordic walking, ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy na motocyklu [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona i łokcie
[artykuły sportowe], 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: pojazdy używane, 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, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
oprogramowanie diagnostyczne do konserwacji i naprawy
pojazdów, gaśnice, baterie elektryczne, baterie elektryczne,
ładowarki, syreny, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki
przenośne, błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary
ochronne, gogle, gogle ochronne, gogle dla motocyklistów,
gogle do celów sportowych, okulary przeciwsłoneczne,
osłony głowy, kaski ochronne, kaski motocyklowe, kaski nar-
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ciarskie, kaski snowboardowe, ochronne maski do kasków
ochronnych, odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami, uszkodzeniami, promieniowaniem oraz ogniem,
odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub
uszkodzeniami, w szczególności kozaki ochronne i rękawice
ochronne, ognioodporne kombinezony ochronne na zawody, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, maski
ochronne, rękawice do ochrony przed wypadkami, osłony
przeciwodblaskowe, parkometry, pasy bezpieczeństwa,
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, radary, radia do pojazdów, urządzenia do pomiaru
prędkości do pojazdów, prędkościomierze do pojazdów,
spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki asekuracyjne na narty wodne, buty [ochronne], buty do ochrony
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
kombinezony termiczne chroniące przed wypadkami lub
urazami, wodoszczelne kombinezony ratownicze zapobiegające przed utonięciem, ognioodporne kombinezony
do wyścigów samochodowych do celów bezpieczeństwa,
kominiarki ognioodporne, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, akumulatory
do pojazdów, ładowarki do akumulatorów, urządzenia systemu gps, kamery wideo, pokrowce na kamery, lampy
do użytku jako sygnały ostrzegawcze, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty
na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, pojazdy, pojazdy lądowe i wodne, motocykle, skutery, skutery wodne,
motorowery, rowery, rowery elektryczne, rowery treningowe, jachty, jachty silnikowe, pojazdy osobowe, pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe, pojazdy terenowe, quady,
a także ich części i akcesoria, mianowicie: silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe, urządzenia chroniące przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa, bagażniki,
skrzynki do bagażników, siodełka, siedzenia kanapowe,
opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe
do motocykli, części wykończenia wnętrza pojazdów, felgi
do kół, pojemniki transportowe, błotniki, ramy, kierownice,
stojaki, sakwy boczne motocyklowe, spoilery, lusterka,
uchwyty na tablicę rejestracyjną, powłoki na siedzenia, torby, dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, kierownice, kierownice do motocykli, pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce
na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów [inne niż lampy), manetki obrotowe do motocykli,
podnóżki motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców do pojazdów, torby, zestawy podróżne, kufry i torby
podróżne, torby bagażowe, wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia, torby plażowe, torby sportowe,
torby alpinistyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów, baty ujeżdżeniowe,
baty, odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież skórzana,
odzież ochronna, paski, bandany na szyję, ocieplacze na kolana, ogrzewacze rąk, kurtki, kurtki odblaskowe, kurtki jeździeckie, kurtki sportowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, ocieplane kurtki,
kurtki snowboardowe, kurtki trekkingowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki dwustronne, kurtki motocyklowe, kurtki pikowane [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, kurtki skórzane, polary, swetry, rękawice motocyklowe, rękawiczki samochodowe, rękawiczki, rękawice jeździeckie, rękawice narciarskie, rękawice do nurkowania, rękawice do snowboardu, apaszki, sportowe nakrycia głowy,
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spodnie snowboardowe, spodnie przeciwdeszczowe,
spodnie nieprzemakalne, spodnie narciarskie, spodnie
do jeździectwa, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć,
spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, bryczesy,
funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki sportowe
i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki typu rashguard
do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem
UV, kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki pikowane, kamizelki puchowe, ocieplane, kamizelki do ochrony przed
wiatrem, stroje nieprzemakalne, skórzane ochraniacze
na spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, jednoczęściowe, dwuczęściowe,
piankowe, narciarskie, zimowe, do snowboardu, piankowe
do sportów wodnych powierzchniowych, kołnierze, odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, skarpetki, skarpetki sportowe,
skarpetki anty poślizgowe, skarpety do sportów wodnych,
skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia głowy, kominiarki, kominiarki narciarskie, czapki i czapeczki sportowe,
ochronne metalowe okucia obuwia, buty narciarskie, buty
sportowe, buty jeździeckie, buty motocyklowe, buty skórzane, buty zimowe, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne, buty do wspinaczki, buty turystyczne [do chodzenia
na wycieczki], buty do snowboardu, buty do nurkowania,
buty do trekkingu, buty do biegania, buty dla motocyklistów, buty do wody, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], buty do jazdy konnej, buty treningowe, buty
narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, wkładki
do obuwia, pasy nerkowe, gry, zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, łyżwy, deskorolki, miniaturowe modele
pojazdów lądowych i wodnych, artykuły sportowe, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, rękawice ochronne,
maski ochronne, ochraniacze sportowe, ochraniacze ciała
do użytku sportowego, kije narciarskie, kije do nordic walking, ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy na motocyklu [artykuły sportowej, ochraniacze na ramiona i łokcie
[artykuły sportowej, reklama materiałów drukowanych, informacje i konsultacje w zakresie handlu, promowanie rozrywki, zawodów sportowych lub imprez kulturalnych,
37 serwis, konserwacja, naprawa opon i tankowanie pojazdów, obsługa i naprawa pojazdów, odnawianie, instalacja
części i akcesoriów, pielęgnacja, mycie, malowanie, smarowanie, czyszczenie, polerowanie, usługi diagnostyczne
i kontrolne pojazdów lądowych i wodnych, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, tuning silników i pojazdów mechanicznych, udzielanie informacji oraz
pomocy w zakresie pielęgnacji, konserwacji i naprawy pojazdów dla kierowców w sprawie ich pojazdów, informacje,
konsultacje i doradztwo związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami i w zakresie dostarczania części
do pojazdów lądowych i wodnych, naprawa sprzętu sportowego, 39 wynajem pojazdów, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wynajem systemów nawigacyjnych,
wynajem kasków motoryzacyjnych, organizacja wycieczek
turystycznych, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi w zakresie sportu i kultury, organizacja i prowadzenie imprez, rozgrywek, zawodów i imprez sportowych,
organizowanie wyścigów i rajdów, szkolenia sportowe, organizowanie zawodów sportowych, wynajem sprzętu sportowego, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi w zakresie informacji sportowej, udostępnienie obiektów i sprzętu
na turnieje sportowe, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, nauka jazdy, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy, szkolenia w zakresie prowadzenia
pojazdów.
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477928
(220) 2017 10 19
INTER CARS MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) I’M
(210)
(731)

(531)

26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, oprogramowanie diagnostyczne do konserwacji i naprawy pojazdów, gaśnice, baterie elektryczne, ładowarki, syreny,
ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki przenośne, błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary ochronne, gogle, gogle ochronne, gogle dla motocyklistów, gogle do celów
sportowych, okulary przeciwsłoneczne, osłony głowy, kaski
ochronne, kaski motocyklowe, kaski narciarskie, kaski snowboardowe, ochronne maski do kasków ochronnych, odzież
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami, uszkodzeniami, promieniowaniem oraz ogniem w szczególności kozaki
ochronne i rękawice ochronne, ognioodporne kombinezony
ochronne na zawody, ochraniacze zabezpieczające ciało
przed urazami, maski ochronne, rękawice do ochrony przed
wypadkami, osłony przeciwodblaskowe, parkometry, pasy
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, radary, radia do pojazdów, urządzenia
do pomiaru prędkości do pojazdów, prędkościomierze
do pojazdów, spodnie chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odblaskowe kamizelki ochronne,
kamizelki asekuracyjne na narty wodne, buty [ochronnej,
buty do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony termiczne chroniące
przed wypadkami lub urazami, wodoszczelne kombinezony
ratownicze zapobiegające przed utonięciem, ognioodporne
kombinezony do wyścigów samochodowych do celów bezpieczeństwa, kominiarki ognioodporne, kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, akumulatory do pojazdów, ładowarki do akumulatorów,
urządzenia systemu GPS, kamery wideo, pokrowce na kamery, lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze, uchwyty
do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk,
uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe,
12 pojazdy, pojazdy lądowe i wodne, motocykle, skutery,
skutery wodne, motorowery, rowery, rowery elektryczne, rowery treningowe, jachty, jachty silnikowe, pojazdy osobowe,
pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe, pojazdy terenowe,
quady, a także ich części i akcesoria, mianowicie: silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe, urządzenia
chroniące przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa, bagażniki,
skrzynki do bagażników, siodełka, siedzenia kanapowe, opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy śniegowe
do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe do motocykli, części wykończenia wnętrza pojazdów, felgi do kół,
pojemniki transportowe, błotniki, ramy, kierownice, stojaki,
sakwy boczne motocyklowe, spoilery, lusterka, uchwyty

45

na tablicę rejestracyjną, powłoki na siedzenia, torby, dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów
lądowych, kierownice, kierownice do motocykli, pokrowce
na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy
do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów
[inne niż lampy], manetki obrotowe do motocykli, podnóżki
motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców do pojazdów, 18 torby, zestawy podróżne, kufry i torby podróżne, torby bagażowe, wodoodporne, sakwy, pasy skórzane, torby
na narzędzia, torby plażowe, torby sportowe, torby alpinistyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów, baty ujeżdżeniowe, baty, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, odzież skórzana, odzież ochronna,
paski, bandany na szyję, ocieplacze na kolana, ogrzewacze
rąk, kurtki, kurtki odblaskowe, kurtki jeździeckie, kurtki sportowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki futrzane, kurtki puchowe,
kurtki narciarskie, ocieplane kurtki, kurtki snowboardowe,
kurtki trekkingowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki dwustronne,
kurtki motocyklowe, kurtki pikowane [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki skórzane, polary, swetry, rękawice motocyklowe, rękawiczki samochodowe, rękawiczki, rękawice jeździeckie, rękawice narciarskie,
rękawice do nurkowania, rękawice do snowboardu, apaszki,
sportowe nakrycia głowy, spodnie snowboardowe, spodnie
przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie narciarskie, spodnie do jeździectwa, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, bryczesy, funkcjonalne koszulki termoaktywne,
koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki
typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki
pikowane, kamizelki puchowe, ocieplane, kamizelki
do ochrony przed wiatrem, stroje nieprzemakalne, skórzane
ochraniacze na spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, jednoczęściowe, dwuczęściowe, piankowe, narciarskie, zimowe, do snowboardu,
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kołnierze, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, skarpetki, skarpetki sportowe, skarpetki antypoślizgowe, skarpety do sportów
wodnych, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia
głowy, kominiarki, kominiarki narciarskie, czapki i czapeczki
sportowe, ochronne metalowe okucia obuwia, buty narciarskie, buty sportowe, buty jeździeckie, buty motocyklowe,
buty skórzane, buty zimowe, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne, buty do wspinaczki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty do snowboardu, buty do nurkowania, buty do trekkingu, buty do biegania, buty dla
motocyklistów, buty do wody, buty do wspinaczki [buty
do wspinaczki górskiej], buty do jazdy konnej, buty treningowe, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich,
wkładki do obuwia, pasy nerkowe, 28 gry, zabawki, artykuły
gimnastyczne i sportowe, łyżwy, deskorolki, miniaturowe
modele pojazdów lądowych i wodnych, artykuły sportowe,
nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, rękawice
ochronne, maski ochronne, ochraniacze sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, kije narciarskie, kije do nordic walking, ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy
na motocyklu [artykuły sportowe], ochraniacze na ramiona
i łokcie [artykuły sportowe], 35 usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej, on-line w dziedzinie towarów, takich jak: pojazdy
używane, 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, przekształcania, gromadze-
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nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, oprogramowanie diagnostyczne do konserwacji i naprawy pojazdów, gaśnice, baterie elektryczne, ładowarki, syreny,
ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki przenośne, błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary ochronne, gogle, gogle ochronne, gogle dla motocyklistów, gogle do celów
sportowych, okulary przeciwsłoneczne, osłony głowy, kaski
ochronne, kaski motocyklowe, kaski narciarskie, kaski snowboardowe, ochronne maski do kasków ochronnych, odzież
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami, uszkodzeniami, promieniowaniem oraz ogniem, odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub uszkodzeniami, w szczególności kozaki ochronne i rękawice ochronne, ognioodporne
kombinezony ochronne na zawody, ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, maski ochronne, rękawice
do ochrony przed wypadkami, osłony przeciwodblaskowe,
parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, radary, radia do pojazdów, urządzenia do pomiaru prędkości do pojazdów,
prędkościomierze do pojazdów, spodnie chroniące przed
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki asekuracyjne na narty wodne,
buty [ochronne], buty do ochrony przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, skarpety chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, kombinezony termiczne chroniące przed wypadkami lub urazami, wodoszczelne
kombinezony ratownicze zapobiegające przed utonięciem,
ognioodporne kombinezony do wyścigów samochodowych do celów bezpieczeństwa, kominiarki ognioodporne,
kominiarki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, akumulatory do pojazdów, ładowarki do akumulatorów, urządzenia systemu GPS, kamery wideo, pokrowce na kamery, lampy do użytku jako sygnały
ostrzegawcze, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, pojazdy, pojazdy lądowe i wodne, motocykle, skutery, skutery wodne, motorowery, rowery, rowery
elektryczne, rowery treningowe, jachty, jachty silnikowe, pojazdy osobowe, pojazdy dostawcze, pojazdy ciężarowe, pojazdy terenowe, quady, a także ich części i akcesoria, mianowicie: silniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe,
urządzenia chroniące przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa,
bagażniki, skrzynki do bagażników, siodełka, siedzenia kanapowe, opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy
śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe do motocykli, części wykończenia wnętrza pojazdów,
felgi do kół, pojemniki transportowe, błotniki, ramy, kierownice, stojaki, sakwy boczne motocyklowe, spoilery, lusterka,
uchwyty na tablicę rejestracyjną, powłoki na siedzenia, torby,
dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, kierownice, kierownice do motocykli, pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce
na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów [inne niż lampy], manetki obrotowe do motocykli,
podnóżki motocyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców
do pojazdów, torby, zestawy podróżne, kufry i torby podróżne, torby bagażowe, wodoodporne, sakwy, pasy skórzane,
torby na narzędzia, torby plażowe, torby sportowe, torby alpinistyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpinistów, baty ujeżdżeniowe, baty, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, odzież skórzana, odzież ochronna,
paski, bandany na szyję, ocieplacze na kolana, ogrzewacze
rąk, kurtki, kurtki odblaskowe, kurtki jeździeckie, kurtki sportowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki futrzane, kurtki puchowe,
kurtki narciarskie, ocieplane kurtki, kurtki snowboardowe,
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kurtki trekkingowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki dwustronne,
kurtki motocyklowe, kurtki pikowane [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kurtki skórzane, polary, swetry, rękawice motocyklowe, rękawiczki samochodowe, rękawiczki, rękawice jeździeckie, rękawice narciarskie,
rękawice do nurkowania, rękawice do snowboardu, apaszki,
sportowe nakrycia głowy, spodnie snowboardowe, spodnie
przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie narciarskie, spodnie do jeździectwa, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, bryczesy, funkcjonalne koszulki termoaktywne,
koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki
typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, kamizelki, kamizelki ratunkowe, kamizelki
pikowane, kamizelki puchowe, ocieplane, kamizelki
do ochrony przed wiatrem, stroje nieprzemakalne, skórzane
ochraniacze na spodnie (odzież), kombinezony, kombinezony przeciwdeszczowe, ochronne, jednoczęściowe, dwuczęściowe, piankowe, narciarskie, zimowe, do snowboardu,
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kołnierze, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, skarpetki, skarpetki sportowe, skarpetki antypoślizgowe, skarpety do sportów
wodnych, skarpety termoaktywne, termoaktywne nakrycia
głowy, kominiarki, kominiarki narciarskie, czapki i czapeczki
sportowe, ochronne metalowe okucia obuwia, buty narciarskie, buty sportowe, buty jeździeckie, buty motocyklowe,
buty skórzane, buty zimowe, buty wodoodporne, buty nieprzemakalne, buty do wspinaczki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty do snowboardu, buty do nurkowania, buty do trekkingu, buty do biegania, buty dla
motocyklistów, buty do wody, buty do wspinaczki [buty
do wspinaczki górskiej], buty do jazdy konnej, buty treningowe, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich,
wkładki do obuwia, pasy nerkowe, gry, zabawki, artykuły
gimnastyczne i sportowe, łyżwy, deskorolki, miniaturowe
modele pojazdów lądowych i wodnych, artykuły sportowe,
nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, rękawice
ochronne, maski ochronne, ochraniacze sportowe, ochraniacze ciała do użytku sportowego, kije narciarskie, kije do nordic walking, ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy
na motocyklu [artykuły sportowe), ochraniacze na ramiona
i łokcie [artykuły sportowe], reklama materiałów drukowanych, informacje i konsultacje w zakresie handlu, promowanie rozrywki, zawodów sportowych lub imprez kulturalnych,
37 serwis, konserwacja, naprawa opon i tankowanie pojazdów, obsługa i naprawa pojazdów, odnawianie, instalacja
części i akcesoriów, pielęgnacja, mycie, malowanie, smarowanie, czyszczenie, polerowanie, usługi diagnostyczne i kontrolne pojazdów lądowych i wodnych, usługi stacji obsługi
pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, tuning silników
i pojazdów mechanicznych, udzielanie informacji oraz pomocy w zakresie pielęgnacji, konserwacji i naprawy pojazdów dla kierowców w sprawie ich pojazdów, informacje,
konsultacje i doradztwo związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami i w zakresie dostarczania części do pojazdów lądowych i wodnych, naprawa sprzętu sportowego,
39 wynajem pojazdów, wynajem przestrzeni parkingowej
dla pojazdów, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem
kasków motoryzacyjnych, organizacja wycieczek turystycznych, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizacja i prowadzenie imprez, rozgrywek, zawodów i imprez
sportowych, organizowanie wyścigów i rajdów, szkolenia
sportowe, organizowanie zawodów sportowych, wynajem
sprzętu sportowego, udostępnianie sprzętu sportowego,
usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie informacji
sportowej, udostępnienie obiektów i sprzętu na turnieje
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sportowe, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, nauka jazdy, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jazdy,
szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów.
(210) 477950
(220) 2017 10 19
(731) Virmina Trading Limited, Limassol, CY
(540) TODAY Pure Arabica

(531)

11.01.01, 11.01.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18,
26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa, kawa nienaturalna, preparaty roślinne
do stosowania jako substytuty kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie mleka.
(210) 477951
(220) 2017 10 19
(731) POMORSKA AGNIESZKA, Gdynia
(540) ATELIER RP
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(531) 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe,
platformy prefabrykowane metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, przenośne struktury metalowe, rurociągi
zasilające metalowe, 7 dźwigi [urządzenia do podnoszenia
i wyciągania], manipulatory przemysłowe [maszyny], maszyny na sprężone powietrze, maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny wydmuchowe, mechanizmy sterownicze
do maszyn i silników, narzędzia [części maszyn], obudowy
[części maszyn], podajniki [części maszyn], podnośniki [urządzenia], podnośniki [windy], podnośniki pneumatyczne,
podstawy [statywy] maszyn, prasy [maszyny do celów przemysłowych], przenośniki, rampy załadunkowe, roboty [maszyny], stoły do maszyn, transportery pneumatyczne, urządzenia podnośnikowe, 9 instalacje elektryczne, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, monitory [programy komputerowe], programy sterujące komputerowe, nagrane, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, stacje ładowania dla pojazdów
elektrycznych, urządzenia monitorujące, elektryczne, 11 instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 37 budowa fabryk, budowa i konserwacja
rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budownictwo,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, montaż i naprawa instalacji grzewczych,
montaż rusztowań, nadzór budowlany, usługi doradztwa
budowlanego, usługi hydrauliczne.
478016
(220) 2017 10 20
2PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk
(540) 2Pi GROUP

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, w szczególności stroje taneczne
i stroje sportowe, obuwie, nakrycia głowy, 41 organizacja zawodów tanecznych i sportowych.
477995
(220) 2017 10 20
LAINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suwałki
(540) P FLEX
(510), (511) 1 powłoki poliuretanowe.

(210)
(731)

477997
(220) 2017 10 20
LAINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suwałki
(540) E VERS
(510), (511) 2 powłoki epoksydowe.
(210)
(731)

(210) 478008
(220) 2017 10 20
(731) WOLIŃSKI PAWEŁ ELI, Płock
(540) EXPLATFORMA

(531) 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu,
agencje reklamowe, analiza danych i statystyk dotyczących
badań rynkowych, analiza odbioru reklamy, analiza reakcji
na reklamę i badania rynkowe, analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marketingu, analizy badań rynkowych, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe,
badania konsumenckie, badania opinii publicznej, badania
rynku do celów reklamowych, badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych,
badania w zakresie reklamy, badania w zakresie wizerunku
korporacyjnego, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w dziedzinie zarządzania
działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo
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w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
dostarczanie informacji na temat reklamy, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych materiałów
promocyjnych za pośrednictwem poczty, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów
promocyjnych, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dystrybucja materiałów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek,
prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja pocztowych
przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, dystrybucja produktów do celów
reklamowych, dystrybucja prospektów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów i próbek, dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, dystrybucja tekstów reklamowych,
dystrybucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa, informacje na temat metod sprzedaży, kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja reklam, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji
działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, konsultacje związane
z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing dotyczący
promocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, marketing
referencyjny, marketing telefoniczny, marketing towarów
i usług na rzecz innych, monitorowanie poziomu sprzedaży
dla osób trzecich, negocjowanie kontraktów reklamowych,
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, obróbka
tekstów, ocena statystyczna danych marketingowych, oceny
szacunkowe do celów marketingowych, ogłoszenia drobne,
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży
i promocyjnych programów motywacyjnych, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyj-
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nych planów motywacyjnych, organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów
motywacyjnych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, plakaty reklamowe (rozlepianie -), planowanie
strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku
firmy, pomoc w zakresie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, porady w zakresie marketingu, pośrednictwo w zakresie reklamy, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam
radiowych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych w celach
reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam kinowych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewizyjnych
i radiowych, produkcja wizualnych materiałów reklamowych,
projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek
reklamowych, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży,
na rzecz innych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie działalności gospodarczej, promowanie koncertów muzycznych, promowanie sprzedaży przy
użyciu mediów audiowizualnych, promowanie sprzedaży
usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie
sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, promowanie towarów
i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie
sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlowych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych,
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów
za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez
przygotowywanie reklam, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, prowadzenie badań marketingowych, prowadzenie badań
w dziedzinie public relations, przeprowadzanie badań opinii
publicznej, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą
komputerowej bazy danych, przeprowadzanie sprzedaży
aukcyjnej, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz
osób trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kam-
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panii reklamowych, przygotowywanie list adresowych dla
usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż],
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej,
przygotowywanie prezentacji w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie reklam,
przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek reklamowych, publikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, redagowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama biznesowych
stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi
reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama radiowa, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
reklama zewnętrzna, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy online, reklamy prasowe
(przygotowywanie -), reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy
telewizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie
plakatów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur
i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami,
skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej,
skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych,
sondowanie rynku, sporządzanie raportów do celów marketingowych, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne badania rynkowe, świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących
sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, teksty
(tworzenie reklamowych i sponsorowanych -), tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych,
udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie informacji
biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, udzielanie informacji dotyczących marketingu,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
udzielanie informacji związanych z reklamą, udzielanie porad
w zakresie metod i technik sprzedaży, umieszczanie reklam,
usługi agencji marketingowych, usługi agencji modelek
i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi agencji
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reklamowych, usługi badań i analiz rynkowych, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi doradcze dotyczące reklamy,
usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, usługi
doradcze w zakresie marketingu, usługi doradztwa w zakresie marketingu, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi konsultingowe dotyczące reklamy, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi
marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi oceny rynku, usługi planowania
w celu badań marketingowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocyjne
i reklamowe, usługi public relations, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dla architektów, usługi reklamowe
dla branży literackiej, usługi reklamowe dla kwiaciarzy, usługi
reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące
przemysłu morskiego, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
błoga, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe
i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi
reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe
służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości
marki, usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie artykułów
kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie branży podróżniczej, usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych
produktów, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi
reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe
w zakresie promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe
w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie
promocji sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie turystyki
i podróży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe związane
z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane
z pracami publicznymi, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi rekla-
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mowe związane z przemysłem transportowym, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe
związane z robotami publicznymi, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym
reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej,
usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie analiz i badań rynku, usługi
w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów,
usługi w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży antyków, usługi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi
w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie oceny
marki, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych
mediów, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy
cyfrowej, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi
w zakresie tożsamości korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz punktów sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania
społecznością online, usługi zarządzania sprzedażą, wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wynajem billboardów,
wynajem materiałów reklamowych, wynajem pomocy reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni reklamowej
w broszurach, wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem tablic
do celów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie urządzeń reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, zarządzanie personelem
zajmującym się sprzedażą, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, zarządzanie
programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji,
zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, zbieranie biznesowych danych statystycznych, 41 biura rezerwacji biletów
koncertowych, doradztwo w zakresie planowania imprez
specjalnych, doradztwo w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, imprezy
z degustacją win w celach edukacyjnych, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce,
informacja o wypoczynku, informacje dotyczące działalności
kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, informacje
o rekreacji, koncerty muzyczne, konferencje (organizowanie
i prowadzenie -), kongresy (organizowanie i prowadzenie -),
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie planowania
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strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem,
muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, nauczanie i szkolenia, obozy
letnie [rozrywka i edukacja], obozy rekreacyjne, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, obsługa koncertów muzycznych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach
letnich, organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, organizacja atrakcji na obozach letnich, organizacja
i prezentacja przedstawień na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja i prowadzenie balów, organizacja
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, organizacja
i przeprowadzanie degustacji wina do celów edukacyjnych,
organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności,
organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja imprez
rozrywkowych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów muzycznych,
organizacja konkursów piękności, organizacja konkursów tanecznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez telefon,
organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizacja przyjęć, organizacja rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja
rozrywki na imprezy urodzinowe, organizacja seminariów,
organizacja szkoleń, organizacja turniejów sportowych, organizacja warsztatów i seminariów, organizacja webinariów,
organizacja widowisk, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja występów rozrywkowych na żywo, organizacja zajęć,
organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie balów,
organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie
ceremonii wręczania nagród, organizowanie fanklubów, organizowanie festiwali, organizowanie festiwali do celów
edukacyjnych, organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych,
organizowanie festynów w celach kulturalnych, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie gal, organizowanie gier, organizowanie gier i konkursów, organizowanie
gier z udziałem publiczności, organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie sympozjów
naukowych, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
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konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat
biznesu i handlu, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i przeprowadzanie targów
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez muzycznych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez tanecznych, organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie
koncertów, organizowanie konferencji, organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie
konferencji dotyczących handlu, organizowanie konferencji
dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie
konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych z handlem, organizowanie konferencji
związanych z reklamą, organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji związanych
ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów
piękności, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach kulturalnych, organizowanie konkursów w celach rozrywkowych,
organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie kursów
instruktażowych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie kwizów, organizowanie pokazów na żywo, organizowanie pokazów tanecznych, organizowanie pokazów
tańca, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach kulturalnych, organizowanie
pokazów w celach rozrywkowych, organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, organizowanie przedstawień, organizowanie
rozrywki, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów dotyczących
handlu, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych,
organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną,
organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów związanych z reklamą, organizowanie seminariów związanych z rozrywką, organizowanie spektakli
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rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, organizowanie warsztatów, organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie widowisk
w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach
rozrywkowych, organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, organizowanie wydarzeń muzycznych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie występów
komediowych, organizowanie występów muzycznych
na żywo, organizowanie występów na żywo, organizowanie
zajęć rekreacyjnych, organizowanie zawodów, organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach
biznesowych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach handlowych, organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, organizowanie zjazdów w celach rekreacyjnych, organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka],
planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie
pokazów filmów, planowanie przyjęć, planowanie przyjęć
[rozrywka], planowanie seminariów w celach edukacyjnych,
planowanie specjalnych imprez, planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, planowanie widowisk, planowanie wykładów w celach edukacyjnych, pokazy [do celów szkoleniowych], pokazy edukacyjne, pokazy filmowe,
pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja -], pokazy sztucznych ogni, pokazy taneczne na żywo, pokazy tańca
mężczyzn, pokazy tańca na żywo, pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, prezentacja filmów, prezentacja filmów w celach instruktażowych, prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, prezentacja koncertów, prezentacja pokazów komediowych na żywo, prezentacja pokazów tanecznych, prezentacja przedstawień muzycznych,
prezentacja przedstawień na żywo, prezentacja recitali, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, prezentowanie pokazów magii, produkcja kabaretów, produkcja
koncertów muzycznych, produkcja nagrań audio i video oraz
usługi fotograficzne, prowadzenie dyskotek, prowadzenie
festiwali filmowych, prowadzenie imprez edukacyjnych, prowadzenie imprez kulturalnych, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konkursów piękności, prowadzenie konkursów telefonicznych, prowadzenie konkursów
w internecie, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów
edukacyjnych, prowadzenie kwizów, prowadzenie rozrywkowych pokazów magicznych, prowadzenie seminariów,
prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, przedstawienia muzyczne, przedstawienia muzyczne na żywo, przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, przeprowadzanie aktywności rozrywkowych,
przygotowywanie seminariów dotyczących handlu, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, realizacja imprez rozrywkowych na żywo, rezerwacja
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biletów na imprezy kulturalne, rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja biletów na koncerty, rezerwacja
miejsc na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na pokazy
i rezerwacja biletów teatralnych, rezerwacja sal na imprezy
rozrywkowe, rezerwowanie miejsc na pokazy, rezerwowanie
miejsc na pokazy i imprezy sportowe, rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organizatora), rozrywka, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych, rozrywka w formie pokazów laserowych, rozrywka w formie pokazów magii, rozrywka w formie pokazów mody, rozrywka
w formie pokazów świetlnych, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka z udziałem muzyki, rozrywka związana z degustacją wina, szkolenie i instruktaż, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, udostępnianie
informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie informacji
na temat kongresów, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu
do celów rozrywkowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w paintball, udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywania filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia
szkoleń edukacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, udostępnianie pomieszczeń do celów rozrywkowych, udostępnianie pomieszczeń przystosowanych
do celów rozrywkowych, udostępnianie sprzętu i obiektów
rozrywkowych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online
i Internetu, udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi
agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi
agencji sprzedaży biletów online do celów rozrywkowych,
usługi agencyjne w zakresie rozrywki, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem koncertów, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, usługi doradcze w zakresie rozrywki, usługi doradztwa w zakresie rozrywki, usługi
imprez muzycznych na żywo, usługi informacji o rekreacji,
usługi informacji o rozrywce, usługi informacji telefonicznej
związane z rozrywką, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska,
usługi informacyjne związane z rozrywką, usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, usługi organizowania quizów, usługi planowania przyjęć, usługi
prezentacji audiowizualnych, usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, usługi rekreacyjne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywki
muzycznej świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci
występów na żywo, usługi rozrywkowe dostarczane przez
Internet, usługi rozrywkowe na żywo, usługi rozrywkowe
świadczone podczas przerw w trakcie imprez sportowych,
usługi rozrywkowe w postaci konkursów, usługi rozrywkowe
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w postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych,
usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych
imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi szkolenia dla personelu, usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), usługi w zakresie konferencji, usługi w zakresie produkcji widowisk, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi
w zakresie rekreacji, usługi w zakresie rozrywki, zajęcia sportowe i kulturalne, zapewnianie gier, zapewnianie imprez rekreacyjnych, zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie muzyki na żywo, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie przedstawień
na żywo, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie rozrywki online, zapewnianie sal balowych, zapewnianie zajęć
kulturalnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, zapewnienie
obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, zarządzanie koncertami, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, 42 artyści graficy (usługi -), doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, grafika artystyczna, opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie animowanych postaci na kartki pocztowe, projektowanie broszur,
projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie graficzne
w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie grafiki
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, projektowanie i opracowywanie produktów multimedialnych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW
w Internecie, projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób trzecich, projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie kroju czcionek, projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, projektowanie
opakowań, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, projektowanie opakowań na rzecz osób trzecich, projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron głównych i witryn
internetowych, projektowanie stron internetowych w celach
reklamowych, projektowanie wizualne, projektowanie wizytówek, tworzenie i dostarczanie stron internetowych osobom trzecim, tworzenie i projektowanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie i uaktualnianie stron głównych
do sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie
stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób
trzecich, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, tworzenie stron głównych dla osób trzecich,
tworzenie stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, tworzenie witryn internetowych,
tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla
usług online i Internetu, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, usługi artystów grafików, usługi
graficzne, usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób trzecich, usługi projektowania graficznego wspomaganego
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komputerowo, usługi projektowania związane z opakowaniami, usługi projektowe w zakresie opracowań graficznych,
usługi projektów graficznych, usługi w zakresie grafiki komputerowej, usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie),
usługi w zakresie projektowania, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, usługi w zakresie
tworzenia witryn internetowych, usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo
w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji
multimedialnych, hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, programowanie
aplikacji multimedialnych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony
internetowej, umożliwianie tymczasowego użytkowania
aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web.
(210) 478032
(220) 2017 10 20
(731) WIERZBICKA-BAXTER AGNIESZKA ANNA, Warszawa
(540) PURPLE VALLEY
(510), (511) 29 aloes spożywczy, bita śmietana, cebula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy
o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek (konserwowy -), daktyle, dżem imbirowy, dżemy, fasolka konserwowa, galaretki,
galaretki owocowe, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, guacamole [pasta z awokado], jagody, konserwowane, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kiszone warzywa [kimchi], koktajle mleczne, kompozycje owoców
przetworzonych, konserwowane warzywa, korniszony, krążki
z cebuli, krem na bazie masła, krokiety, kukurydza cukrowa,
przetworzona, kwaśna śmietana, liofilizowane warzywa,
marmolada, miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko
albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów
kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów
kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe
do celów kulinarnych, mleko skondensowane, mleko sojowe,
mleko w proszku, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych],
olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych,
olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha
palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów
kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane,
orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone,
orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta
z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pierożki
na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier
pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako
żywność, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skór-
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ki owocowe, soczewica konserwowana, soja konserwowana
spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy [kompot], spożywczy olej kokosowy, spożywczy
olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, substytuty
mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szynka,
śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw,
trufle konserwowane, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wieprzowina,
wiórki kokosowe, wywar, bulion, zsiadłe mleko, zupy, zupy
(składniki do sporządzania -), żelatyna, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty kawowe,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap
[ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty
usztywniające do -), bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty zbożowe],
chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa],
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada,
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje
cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie
danie z ryżu], glazury do szynki, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki
[przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki,
kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa,
kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja
[cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, marcepan, marynaty,
mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki,
mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe],
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -)
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier
jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa
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w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki,
pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki
[cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę,
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty,) ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z
-), ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki
naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona
[wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety
[lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów,
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny],
syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie
meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii],
wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania,
wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy],
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 aloes [roślina], burak, cebula świeża
[warzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy,
chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń naturalna, drzewa [rośliny], fasola,
świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca,
jagody, świeże owoce, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy,
świeże, kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych owoców, korzenie cykorii, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty,
kwiaty suszone do dekoracji, łupiny orzechów kokosowych,
mąka z ryżu [pasza], migdały [owoce], nasiona, ogórki świeże,
oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe,
owies, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papryki [rośliny], pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, pszenica, rabarbar świeży, rośliny, rośliny
suszone do dekoracji, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata
świeża, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża [warzywa], surowe
drewno, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe,
świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, warzywa
świeże, winogrona świeże, winorośle, wysłodziny, wytłoki
z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty
do sporządzania -), napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bez-
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alkoholowe o smaku kawy, napoje gazowane (proszek
do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty
mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok -) [napój],
preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje],
syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz
-), niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda
gazowana (preparaty do produkcji -), woda litowa, woda mineralna (produkty do wytwarzania -), woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol
ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe
ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy,
curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira
[napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino
z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole
i likiery wspomagające -), whisky, wino, wódka, 35 optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
telemarketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekaz, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.
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(210) 478036
(220) 2017 10 20
(731) WIERZBICKA-BAXTER AGNIESZKA ANNA, Warszawa
(540) DOLINA PURPUROWA
(510), (511) 29 aloes spożywczy, bita śmietana, cebula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy
o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek (konserwowy -), daktyle, dżem imbirowy, dżemy, fasolka konserwowa, galaretki,
galaretki owocowe, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, guacamole [pasta z awokado], jagody, konserwowane, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kiszone warzywa [kimchi], koktajle mleczne, kompozycje owoców
przetworzonych, konserwowane warzywa, korniszony, krążki
z cebuli, krem na bazie masła, krokiety, kukurydza cukrowa,
przetworzona, kwaśna śmietana, liofilizowane warzywa,
marmolada, miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko
albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów
kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów
kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe
do celów kulinarnych, mleko skondensowane, mleko sojowe,
mleko w proszku, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje
na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych],
olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych,
olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha
palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów
kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane,
orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone,
orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta
z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pierożki
na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki ziemniaczane, produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier
pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako
żywność, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, skórki owocowe, soczewica konserwowana, soja konserwowana
spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy [kompot], spożywczy olej kokosowy, spożywczy
olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, substytuty
mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szynka,
śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw,
trufle konserwowane, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wieprzowina,
wiórki kokosowe, wywar, bulion, zsiadłe mleko, zupy, zupy
(składniki do sporządzania -), żelatyna, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty kawowe,
aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap
[ryż z warzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty
usztywniające do -), bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy [produkty zbożowe],
chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa],
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada,
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje
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cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie
danie z ryżu], glazury do szynki, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki
[przyprawa], guma do żucia, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki,
kanapki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa,
kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty
herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód w blokach,
lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja
[cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, marcepan, marynaty,
mąka, mąka gorczycowa, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki,
mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], onigiri [kulki ryżowe],
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -)
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier
jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa
w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki,
pierożki ravioli, pizza, placki, płatki kukurydziane, pomadki
[cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę,
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie
zbóż, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mączka z -),
ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, siemię lniane do celów
kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety
[lody], sos sojowy, sosy [przyprawy], sosy do makaronów,
sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa,
spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny],
syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie
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meksykańskie], tapioka, tarty (z owocami), tortille, wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii],
wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania,
wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy],
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 aloes [roślina], burak, cebula świeża
[warzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy,
chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń naturalna, drzewa [rośliny], fasola,
świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca,
jagody, świeże owoce, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy,
świeże, kasztany jadalne świeże, kompozycje świeżych owoców, korzenie cykorii, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty,
kwiaty suszone do dekoracji, łupiny orzechów kokosowych,
mąka z ryżu [pasza], migdały [owoce], nasiona, ogórki świeże,
oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe,
owies, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papryki [rośliny], pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, pszenica, rabarbar świeży, rośliny, rośliny
suszone do dekoracji, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata
świeża, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża [warzywa], surowe
drewno, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe,
świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, warzywa
świeże, winogrona świeże, winorośle, wysłodziny, wytłoki
z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje
do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, likiery (preparaty
do sporządzania -), napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje gazowane (proszek
do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty
mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory (sok -) [napój],
preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz -),
niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda
gazowana (preparaty do produkcji -), woda litowa, woda mineralna (produkty do wytwarzania -), woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol
ryżowy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe
ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy,
curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira
[napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino
z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, trawienie (alkohole
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i likiery wspomagające -), whisky, wino, wódka, 35 optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, pokazy towarów, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów
związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
telemarketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.
478046
(220) 2017 10 20
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
ZOLWRO-BAUMEISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oleśnica
(540) OLEJNIK J L PROFESSIONAL
(210)
(731)

(531) 01.01.01, 01.01.03, 09.01.10, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały budowlane, odlewy metalowe, metalowe odlewy, odlewy stalowe [półobrobione],
artykuły metalowe do użytku w budownictwie, elementy
z wyciskanego aluminium, listwy metalowe, kraty metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, 8 ręcznie sterowane
narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, ręczne narzędzia do obcinania,
wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, szpachle, szpachle do kitowania, szpachle do mieszania farb, kielnie, kiel-
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nie murarskie, kielnie trójkątne, kielnie do cementu, kielnie
do fugowania, pace tynkarskie, tarki do usuwania zrogowaceń, tarniki, tarki [narzędzia ręczne], 9 urządzenia pomiarowe
do liczenia, wyrównywania i kalibracji, poziomice bąbelkowe,
poziomice stolarskie, łaty tynkarskie, łaty murarskie, 21 pojemniki, wiadra, wiadra budowlane, wiadra do użytku przemysłowego, pojemniki budowlane, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi, narzędziami
budowlanymi, pojemnikami budowlanymi, przyrządami budowlanymi, pojemnikami do użytku przemysłowego, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi,
narzędziami budowlanymi, pojemnikami budowlanymi,
przyrządami budowlanymi, pojemnikami do użytku przemysłowego, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu
internetowego online związane z materiałami budowlanymi, narzędziami budowlanymi, pojemnikami budowlanymi, przyrządami budowlanymi, pojemnikami do użytku
przemysłowego.
478062
(220) 2017 10 23
STOBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Chorzów
(540) stobud DEVELOPMENT

(210)
(731)

(531) 07.01.08, 07.01.12, 07.01.24, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
mieszkalnymi, usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem
Internetu, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi zarządzania
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, zarządzanie
budynkami, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie domami, zarządzanie domami czynszowymi, zarządzanie lokalami niemieszkalnymi,
wycena i zarządzanie nieruchomościami, finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, wynajem
mieszkań, wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem
mieszkań i pomieszczeń biurowych, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje mieszkaniowe [mieszkania],
organizowanie wynajmu mieszkań, usługi wynajmu mieszkań, biuro wynajmu mieszkań, wynajem zakwaterowania
[mieszkania], usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, 37 usługi odnawiania mieszkań, wznoszenie obszarów mieszkalnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, naprawa i konserwacja
budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie bu-
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dynków mieszkalnych, instalowanie osprzętu i akcesoriów
w pomieszczeniach mieszkalnych, usługi budowlane, usługi
tynkowania, usługi malarskie, usługi sprzątania, usługi rozbiórkowe, usługi zarządzania budową, usługi doszczelniania budynków, usługi doradztwa budowlanego, usługi generalnych wykonawców budowlanych, usługi budowlane
i konstrukcyjne, usługi w zakresie mycia budynków, usługi
doradcze w zakresie budowania, usuwanie gruzu z budynków [usługi budowlane], usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów dotyczących nieruchomości, usługi konserwacji
i naprawy budynków świadczone przez majstrów, budowa
nieruchomości [budownictwo], wypożyczanie urządzeń
stosowanych w budownictwie, 39 prowadzenie parkingów, usługi parkingowe, udostępnianie obiektów parkingowych, udostępnianie miejsc parkingowych, usługi garaży parkingowych, wynajmowanie miejsc parkingowych,
usługi udostępniania miejsc parkingowych, wynajmowanie
miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, wynajem garaży i miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wynajem garażowych miejsc parkingowych, wynajem automatycznych systemów parkingowych.
478064
(220) 2017 10 23
KONSORCJUM HANDLOWE STOFARB SPÓŁKA
AKCYJNA, Chorzów
(540) HI-FI COLOR
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 24.17.25
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające
korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, rozcieńczalniki
do farb, rozcieńczalniki do lakierów, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, tynki wewnętrzne
i zewnętrzne.
(210) 478069
(220) 2017 10 23
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Clima Lady
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn
do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, anty-
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septyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje
do przymocowania sztucznych włosów, maseczki, kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne
preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy
kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki
kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy
do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych,
batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko
preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków,
leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności,
preparaty farmaceutyczne środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki
przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki
nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów
leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne
chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska
w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(210) 478075
(220) 2017 10 23
(731) OGRODOWICZ MACIEJ, Sromowce Niżne
(540) FLISACKIE PIWO

(531)

02.01.04, 02.01.08, 02.01.12, 02.01.23, 07.15.05, 06.03.14,
06.01.02, 09.01.10, 27.05.01, 18.03.09, 18.03.23, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, w szczególności piwo rzemieślnicze.
(210)
(731)

478076
(220) 2017 10 23
OGRODOWICZ MACIEJ, Sromowce Niżne
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(540) PIENIŃSKIE PIWO

(531)

29.01.15, 25.01.15, 26.05.16, 09.01.10, 24.09.02, 06.19.05,
05.07.03, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, w szczególności piwo rzemieślnicze.
478085
(220) 2017 10 23
BACKALDRIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bułka Vita+
(510), (511) 30 bułki.
(210)
(731)

(210) 478086
(220) 2017 10 23
(731) POTOK KRZYSZTOF PLATINET POLSKA, Kraków
(540) PLATINET POLSKA A Company You Can Trust

(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania i przetwarzania
informacji, komputery, części i zespoły komputerów, komputerowe urządzenia peryferyjne, monitory komputerowe, klawiatury, myszy, pióra elektroniczne, drukarki komputerowe,
plotery, skanery, stacje dysków, czytniki dysków optycznych,
stacje taśm magnetycznych, dystrybutory dysków, modemy,
interfejsy, pamięci komputerowe, procesory, sterowniki, czytniki, czytniki kodów kreskowych, kasy rejestrujące, światłowody, sieci komputerowe, magnetyczne, optyczne i magnetooptyczne nośniki informacji, dyski, dyskietki, karty, taśmy,
płyty, dyski obliczeniowe, programy komputerowe, systemy
operacyjne, urządzenia do kopiowania tekstu, dźwięku i obrazu, 16 druki, czasopisma, gazety, książki, broszury, foldery,
formularze, kalendarze, katalogi, zeszyty, notesy, papeteria,
kartki okolicznościowe, naklejki adresowe, obwoluty, wzory
pisma i rysunków, przybory do pisania, materiały piśmienne
i biurowe, papier do urządzeń komputerowych, 35 badanie
rynku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, obsługa działalności związanej z prowadzeniem
interesów i zarządzaniem, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, usługi agencji informacji handlowej, wynajem maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, usługi
agencyjne i pośrednictwa w sprzedaży towarów polegające na kojarzeniu kontrahentów, usługi komputerowych baz
danych, usługi przetwarzania danych, usługi kompilacji i systematyzacji informacji w komputerowych bazach danych,
usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, 37 usługi
instalowania i serwisu komputerów oraz sprzętu do przetwarzania informacji, 38 usługi udostępniania informacji
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych kablowych,
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sieci telewizyjnych kablowych, sieci telekomunikacyjnych radiowych, komórkowych i satelitarnych, komputerowych sieci
lokalnych i komputerowej sieci światowej, usługi przesyłania,
rozpowszechniania, przetwarzania i odbierania informacji
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych kablowych,
sieci telewizyjnych kablowych, sieci telekomunikacyjnych, radiowych, komórkowych i satelitarnych, komputerowych sieci
lokalnych i komputerowej sieci światowej, oferowanie dostępu bezpośredniego do systemów komputerowych i baz
danych, usługi pośredniczenia w sprzedaży i sprzedaży sieci
internetowej, 39 przewóz osób i towarów transportem samochodowym, 41 organizowanie konferencji i sympozjów,
nauczanie w zakresie informatyki, publikowanie tekstów
i książek, wydawanie nagrań dźwiękowych, 42 doradztwo
informatyczne, wykonywanie ekspertyz w zakresie informatyki, programowanie komputerów, projektowanie systemów
informatycznych, projektowanie sieci komputerowych, testowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, usługi
reprodukcji komputerowych nośników informacji, usługi reprodukowania nagrań dźwiękowych, usługi poligraficzne.
(210) 478092
(220) 2017 10 23
(731) BOROWIŃSKI MAREK MAREKBOROWIŃSKI.COM, Łódź
(540) Lekarz Sklepów

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.22
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie imprez, prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, książki,
publikowanie książek, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on - line książek i periodyków (do pobrania), publikowanie tekstów, usługi trenerskie, warsztaty organizowanie i prowadzenie, rozrywka.
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(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.03, 26.01.04, 26.01.16, 05.13.11
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, włącznie z alkoholami
wysokoprocentowymi wymienionymi w międzynarodowej
klasie 33.
(210) 478096
(220) 2017 10 23
(731) BROWN-FORMAN CORPORATION, LOUISVILLE, US
(540) BLACK RASPBERRY LIQUEUR ROYALE DE FRANCE

(531) 24.09.01, 24.09.03, 26.01.04, 26.01.21, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, włącznie z alkoholami
wysokoprocentowymi wymienionymi w międzynarodowej
klasie 33.
478101
(220) 2017 10 23
STORICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) STORICO
(210)
(731)

(210) 478093
(220) 2017 10 23
(731) STANIAK IRENEUSZ, Bogucin
(540) Wieśniaczka
(510), (511) 33 wódka.
(210) 478094
(220) 2017 10 23
(731) ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Katowice
(540) Śląskie Smaki
(510), (511) 16 publikacje, 41 organizowanie imprez
rozrywkowych.
(210) 478095
(220) 2017 10 23
(731) BROWN-FORMAN CORPORATION, LOUISVILLE, US
(540) C BLACK RASPBERRY LIQUEUR CHAMBORD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.15.09
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obsługa administracyjna
firm na zlecenie, poszukiwania w zakresie patronatu, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
sponsorowanie finansowe, wycena nieruchomości, wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej,
zarządzanie nieruchomością, 39 pojazdy (wypożyczanie -),
przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki, przewożenie,
składowanie towarów, transport, transport mebli, usługi car-sharingu, usługi rozładunku towarów, wynajem samochodów, wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów,
wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych.
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478113
(220) 2017 10 23
FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA
KAMIL KAMIL GAWLIŃSKI IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cięcina
(540) Elisium

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.01
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, olejki do celów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, sztuczne paznokcie, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci.
478154
(220) 2017 10 24
PETSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Zerwijmy łańcuchy!

(210)
(731)

(531) 07.01.22, 14.01.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier, wyroby z papieru i tektury,
książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze,
fotografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy,
naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakładki do książek, podpórki do książek, koperty, bilety i kupony
papierowe, kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe
i do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały introligatorskie, artykuły malarskie, materiały z papieru na przyjęcia,
w tym papier do pakowania prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi
prenumeraty czasopism dla osób trzecich, usługi agencji
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa,
pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych
i usług w zakresie promocji towarów i usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów piśmienniczych, książek i czasopism, gazet,
płyt CD i DVD z filmami i słuchowiskami oraz z utworami
muzycznymi, programów komputerowych i gier komputerowych, a także zabawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy,
sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego, kosmetyków
i perfum, badania marketingowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, przygotowywanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
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reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
telekomunikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania),
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem powierzchni reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe,
ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, intranetu, reklamy
prasowe (przygotowywanie), usługi badania rynku i opinii społecznej, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym,
prenumerata gazet, czasopism na rzecz osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, organizowanie wystaw, targów i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie zarządzania centrum informacyjnym,
przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy
towarów, prezentowanie usług, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej
i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali
komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowanie danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych i komputerowych bazach danych
dla osób trzecich, powielanie dokumentów, usługi charytatywne, mianowicie obsługa administracyjna i ogólna obsługa biura, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
udostępnianie forów internetowych on-line, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi
telekomunikacyjne świadczone w celach dobroczynnych,
41 organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie
nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie
balów, koncertów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie pokazów i wystaw, targów
i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji,
rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie wystaw zwierząt, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe,
elektroniczne i internetowe, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi udostępniania publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, publikacja treści redakcyjnych stron
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie
edukacji i tresury zwierząt, usługi w zakresie fotografowania,
usługi reporterskie, usługi fotoreportaży, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji, filmów
i audycji telewizyjnych, produkcje programów radiowych,
realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie i montaż
programów radiowych i telewizyjnych, usługi dobroczynne,
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a mianowicie nauczanie i szkolenie, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, nauka
gimnastyki, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja],
wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów],
sprawdziany edukacyjne, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo.
478155
(220) 2017 10 24
PETSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Serce dla Zwierząt
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 26.01.01, 03.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 artykuły i materiały piśmienne, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, papier, wyroby z papieru i tektury,
książki, czasopisma, gazety, dzienniki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, formularze,
fotografie, ramki do fotografii, kalendarze, katalogi, mapy,
naklejki, nalepki, obwoluty, plakaty, prospekty, plany, publikacje, rysunki, skorowidze, skoroszyty na dokumenty, zakładki do książek, podpórki do książek, koperty, bilety i kupony
papierowe, kartki okolicznościowe, materiały instruktażowe
i do nauczania z wyjątkiem aparatów, materiały introligatorskie, artykuły malarskie, materiały z papieru na przyjęcia,
w tym papier do pakowania prezentów, druki zaproszeń, papierowe ozdoby, 35 usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi
prenumeraty czasopism dla osób trzecich, usługi agencji
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa,
pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych
i usług w zakresie promocji towarów i usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów piśmienniczych, książek i czasopism, gazet,
płyt CD i DVD z filmami i słuchowiskami oraz z utworami
muzycznymi, programów komputerowych i gier komputerowych, a także zabawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy,
sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego, kosmetyków
i perfum, badania marketingowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, przygotowywanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
telekomunikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania),
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem powierzchni reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary
przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe,
ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośred-
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nictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, reklamy
prasowe (przygotowywanie), usługi badania rynku i opinii społecznej, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym,
prenumerata gazet, czasopism na rzecz osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, organizowanie wystaw, targów i konkursów
w celach reklamowych i handlowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie zarządzania centrum informacyjnym,
przygotowywanie audiowizualnych i multimedialnych prezentacji do wykorzystania w reklamie, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy
towarów, prezentowanie usług, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej
i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali
komputerowych, poczty elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, pozyskiwanie i systematyzowanie danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych i komputerowych bazach danych
dla osób trzecich, powielanie dokumentów, usługi charytatywne, mianowicie obsługa administracyjna i ogólna obsługa biura, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów]
dla serwisów społecznościowych, przesyłanie wiadomości,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
udostępnianie forów internetowych on-line, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi
telekomunikacyjne świadczone w celach dobroczynnych,
41 organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych
i rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, przyznawanie
nagród w dziedzinie sztuki, fotografii, rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie loterii, organizowanie i prowadzenie
balów, koncertów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, organizowanie pokazów i wystaw, targów
i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji,
rozrywki, zoologii i kynologii, organizowanie wystaw zwierząt, usługi informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe,
elektroniczne i internetowe, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja
elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi udostępniania publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, publikacja treści redakcyjnych stron
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie
edukacji i tresury zwierząt, usługi w zakresie fotografowania,
usługi reporterskie, usługi fotoreportaży, fotografika artystyczna, filmowanie, przygotowywanie prezentacji, filmów
i audycji telewizyjnych, produkcje programów radiowych,
realizacja nagrań audiowizualnych, nagrywanie i montaż
programów radiowych i telewizyjnych, usługi dobroczynne,
a mianowicie nauczanie i szkolenie, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, nauka
gimnastyki, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
zawodów sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja],
wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów],
sprawdziany edukacyjne, usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli na żywo.
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(210) 478160
(220) 2017 10 24
(731) PIERNIKARSKA ANNA AGIGA, Milanówek
(540) the spice shop

Nr ZT49/2017

klamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, wydawanie ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem
Internetu, 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 39 transport towarów, składowanie towarów, pakowanie towarów.
478177
(220) 2017 10 25
KULIG RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE, Kalisz
(540) KULIG K

(210)
(731)

(531) 05.03.11, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy
jadalne, przyprawy spożywcze, sosy (przyprawy), przyprawy
suche, papryka(przyprawy), przyprawy w proszku, przyprawy do pizzy, przyprawy do żywności, zioła konserwowane
(przyprawy), przyprawy kuchenne, przyprawy do pieczenia,
ziarna sezamu (przyprawy), pasta z soi (przyprawy), dodatki
smakowe i przyprawy, szafran (przyprawa), imbir (przyprawa), curry (przyprawa), cynamon(przyprawa), goździki (przyprawa), czosnek mielony (przyprawa), pieprz (przyprawa).
478162
(220) 2017 10 24
BR TEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gabryelin
(540) BR TEXO
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.12, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowe: bramy garażowe, ogrodzeniowe,
drzwi, okna, rolety zewnętrzne na okna, ogrodzenia, panele i przęsła ogrodzeniowe, słupki i pręty ogrodzeniowe,
ogrodzenia przenośne, 19 niemetalowe: bramy garażowe,
ogrodzeniowe, drzwi, okna, rolety na okna, ogrodzenia, płoty, parkany, ogrodzenia przenośne, panele ogrodzeniowe,
37 usługi w zakresie montażu: okien, drzwi, bram, ogrodzeń,
usługi montażowe, serwisowe napędów i automatyki napędów do otwierania i zamykania okien, drzwi, bram.
478213
(220) 2017 10 25
EAT GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Green it.

(210)
(731)
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 naprawy i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, usługi instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, solarnych),
42 projektowanie instalacji wentylacji, klimatyzacji instalacji
sanitarnych.
(210) 478167
(220) 2017 10 24
(731) NOTINO LIMITED, Nikozja, CY
(540) iperfumy.pl by NOTINO

(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12, 05.05.20
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], broszury, fotografie
[wydrukowane], afisze, plakaty, karty pocztowe, kalendarze
wskazujące dzień tygodnia, podręczniki [książki], bloczki
do notowania zamówień, nalepki, naklejki [kalkomanie], przyrządy do pisania, opakowania z tworzyw sztucznych, proporczyki z papieru, karton opakowaniowy, publikacje promocyjne, papier i karton, 35 publikowanie tekstów reklamowych,
pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży,
usługi sklepów detalicznych online związane z produktami
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, promocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, usługi re-

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary, bary sałatkowe, usługi kateringowe,
doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary,
lodziarnie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie posiłków w hotelach,
restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary z kanapkami, usługi
restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(210) 478214
(220) 2017 10 25
(731) BRZEZICKI & SIESS SPÓŁKA CYWILNA, Składowice
(540) FIVE O’CLOCK TEA AND COFFEE SHOPS 1991
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(531) 26.11.03, 11.03.14, 17.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 naczynia ceramiczne, porcelanowe i szklane
do parzenia kawy i herbaty, dzbanki ceramiczne, porcelanowe i szklane do kawy i herbaty, słoje do przechowywania kawy i herbaty, pudełka do przechowywania kawy
i herbaty nie z metali szlachetnych, młynki ręczne do mielenia kawy, ekspresy ręczne ciśnieniowe do parzenia kawy
i herbaty, filtry do herbaty bawełniane i bambusowe, sitka
kuliste i niekuliste do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych, szufelki do nabierania kawy i herbaty, zaparzacze
ceramiczne i porcelanowe do herbaty, 30 herbata liściasta
i pakowana, również zielona i czerwona, biała, czarna, herbata owocowa, herbata liściasta z płatkami kwiatów, herbata liściasta z owocami, herbata liściasta z dodatkiem naturalnego aromatu, kawa ziarnista i mielona aromatyzowana
i klasyczna wraz z dodatkami, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, lokalach
gastronomicznych, galeriach handlowych, salonach, sklepach również internetowych z herbatą liściastą i pakowaną,
również zieloną i czerwoną, białą, czarną, herbatą owocową, herbatą liściastą z płatkami kwiatów, herbatą liściastą
z owocami, herbatą liściastą z dodatkiem naturalnego aromatu, kawą ziarnistą i mieloną aromatyzowaną i klasyczną
wraz z dodatkami, napojami kawowymi, produktami cukierniczymi i słodyczami, lodami, napojami bezalkoholowymi oraz akcesoriami do kawy i herbaty, a w szczególności:
naczynia ceramiczne, porcelanowe, szklane i papierowe
do podawania kawy i herbaty, dzbanki ceramiczne, porcelanowe i szklane do kawy, kafetiery, kawiarki, dzbanki, słoje
do przechowywania kawy i herbaty pudełka do przechowywania kawy i herbaty nie z metali szlachetnych, młynki ręczne do mielenia kawy, ekspresy ręczne ciśnieniowe
do parzenia kawy i herbaty, filtry do herbaty bawełniane
i bambusowe, siatka kuliste i niekuliste do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych, szufelki do nabierania kawy
i herbaty, zaparzacze ceramiczne i porcelanowe do herbaty, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, radia
i telewizji, promocja sprzedaży, 41 organizowanie działań
promocyjnych i informacyjnych poprzez organizowanie
i prowadzenie, prezentacji, wystaw, szkoleń i kursów edukacyjnych, zjazdów oraz spotkań przedstawicieli kontrahentów i klientów, organizowanie przyjęć, bankietów, pikników, imprez okolicznościowych i wydarzeń firmowych,
43 usługi gastronomiczne świadczone przez kawiarnie kafeterie, lodziarnie, bary, restauracje, usługi cateringowe.
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478233
(220) 2017 10 26
DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo
(540) De Graaf Poland
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, dżemy, galaretki, pasty owocowe, przetwory owocowe, 30 pasty czekoladowe zawierające orzechy, wypieki, wyroby cukiernicze, desery, batony zbożowe i energetyczne, miód, słodkie
pasty do smarowania, płatki śniadaniowe zawierające miód,
słodycze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, orzechy, orzechy świeże, orzechy
laskowe, pistacjowe, włoskie, kandyzowane, ziemne, blanszowane, preparowane, jadalne, w czekoladzie, przetworzone, z przyprawami.
(210)
(731)

478235
(220) 2017 10 26
DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo
(540) Star Fish Premium Quality
(510), (511) 28 zanęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, artykuły
wędkarskie.

(210)
(731)

478238
(220) 2017 10 26
DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo
(540) Genlog
(510), (511) 28 zanęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, artykuły
wędkarskie.
(210)
(731)

478263
(220) 2017 10 26
SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ ANDREAS MGR ANDRZEJ
SZCZEPAŃSKI, Turzynek
(540) TRUNEK CIECHOCIŃSKI FLAVOURED VODKA
(210)
(731)

(210) 478216
(220) 2017 10 25
(731) BILIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) Leading Women

(531) 26.01.99, 27.05.01, 26.01.19, 29.01.13
(510), (511) 41 badania edukacyjne i usługi edukacyjne, seminaria edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, szkolenia
biznesowe, szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych,
szkolenia w zakresie samorozwoju i budowaniu wizerunku,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów.

(531)

05.01.08, 07.05.15, 25.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 33 wódka.
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478284
(220) 2017 10 26
METRUM CRYOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Blizne Łaszczyńskiego
(540) LO3VE
(510), (511) 3 aromaty, balsamy do celów kosmetycznych,
błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla
zwierząt, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kadzidełka, kadzidełka na patyczkach, kosmetyki,
kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych,
pomady do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu,
preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, szampony, szampony dla zwierząt, szampony dla
zwierząt domowych, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, zestawy kosmetyków.
(210)
(731)

(210) 478285
(220) 2017 10 26
(731) MĘŻYDŁO MARCIN, Bydgoszcz
(540) SEEGEST
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje
komputerowe oparte na kalendarzu, 45 usługi pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, usługi pośrednictwa w zawieraniu
znajomości za pomocą ustalonego gestu, usługi pośrednictwa w zawieraniu znajomości w oparciu o informacje o miejscu i czasie, usługi pośrednictwa w zawieraniu znajomości
przez Internet, usługi serwisów społecznościowych online,
usługi w zakresie randek świadczone przez serwis społecznościowy, usługi randkowe przez Internet, informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób, sprawozdania z wypadków, usługi poszukiwania świadków zdarzeń.
(210) 478361
(220) 2017 10 29
(731) KOSMOWSKI MAREK, Mielno
(540) POLANIN POLANIN LAGER
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(540) POLANIN POLANIN PILSNER

(531) 03.07.03, 05.07.02, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(210) 478364
(220) 2017 10 30
(731) TOMASIK INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) ALTER INVESTMENT
(510), (511) 36 usługi powiernicze, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo
w zakresie kupna-sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie
w nieruchomości, organizowanie i przeprowadzania aukcji
nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich],
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, inwestowanie w nieruchomości, 37 budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości przemysłowych, remont nieruchomości, konserwacja nieruchomości.
(210) 478370
(220) 2017 10 30
(731) MARYNIOWSKI GRZEGORZ, Wojciechów
(540) Cdrink

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 cydr, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
478378
(220) 2017 10 30
EXECUTIVE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DIAMENTY PRIVATE EQUITY

(210)
(731)

(531) 03.07.03, 05.07.02, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo.
(210)
(731)

478362
(220) 2017 10 29
KOSMOWSKI MAREK, Mielno

Nr ZT49/2017
(531) 17.02.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 organizowanie
i konkursów.
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konferencji,

wystaw

(210) 478382
(220) 2017 10 30
(731) PPG TRILAK Kft., Budapeszt, HU
(540) DISPERZIT
(510), (511) 2 farby.
478390
(220) 2017 10 30
ULALA CHEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Ulala Chef
(210)
(731)

(531) 02.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi marketingowe, usługi public relations, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, badania rynku, 41 organizowanie i planowanie
przyjęć (rozrywka), organizowanie widowisk (impresariat),
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkoleń), kształcenie praktyczne (pokazy), rezerwowanie miejsc na pokazy,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
usługi restauracyjne, wypożyczanie urządzeń do gotowania,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń.
(210) 478392
(220) 2017 10 30
(731) KURNYTA ADRIANNA, Kraków
(540) NOOK Design for pets

(531) 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 20 budy dla zwierząt domowych, posłania dla
zwierząt domowych, słupki do drapania dla kotów, poduszki dla zwierząt domowych, meble, poduszki, 28 zabawki dla
zwierząt domowych.
(210) 478394
(220) 2017 10 30
(731) GRABOWSKI DORIAN, Tuszyn
(540) DORIAN GRABOWSKI

(531) 26.01.01, 26.04.06, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 14 akcesoria do biżuterii, akcesoria do wyrobu
biżuterii, akcesoria do zegarków, amulety będące biżuterią,
amulety [biżuteria], artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria]
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do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami
z metali szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria dla dzieci, biżuteria do noszenia na głowie, biżuteria emaliowana,
biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria
na ciało, biżuteria na zamówienie, biżuteria osobista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria platynowa,
biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w postaci koralików, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria
z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z hodowlanych
pereł, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z metali
nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych,
biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria wytworzona z metali
szlachetnych, biżuteria z diamentami, biżuteria z emalii cloisonné, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kamieniami
szlachetnymi, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z kryształu,
biżuteria z metali nieszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, biżuteria ze srebra wysokiej próby, biżuteria ze stopów
cyny z ołowiem, biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna
biżuteria], biżuteria ze szkła sztrasowego, biżuteria ze złota,
biżuteria ze złotem, biżuteria, zegary i zegarki, bransoletki
[biżuteria], bransoletki charytatywne, bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki powlekane srebrem, bransoletki pozłacane, bransoletki przyjaźni,
bransoletki z drewnianych koralików, bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z metali szlachetnych,
bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], broszki [biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki pokryte złotem [biżuteria], diademy, diament [nieobrobiony], figurki [bibeloty]
pokryte metalami szlachetnymi, figurki [bibeloty] wykonane
z metali szlachetnych, figurki do celów ozdobnych z metali
szlachetnych, figurki ozdobne wykonane z metali szlachetnych, figurki pokryte metalem szlachetnym, figurki [statuetki] z metali szlachetnych, figurki wykonane z imitacji złota,
figurki wykonane ze srebra, figurki wykonane ze złota, figurki
z metali szlachetnych, figury z metali szlachetnych, imitacja
biżuterii, jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, jubilerskie
łańcuszki kord na ozdoby na nogę, jubilerskie łańcuszki kord
na naszyjniki, jubilerskie łańcuszki zabezpieczające, kasetki
na biżuterię, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasetki na biżuterię [na miarę], kasetki skórzane na biżuterię, kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, klipsy jubilerskie przekształcające
kolczyki w klipsy, kolczyki, kolczyki do uszu, kolczyki-koła,
kolczyki powlekane srebrem, kolczyki pozłacane, kolczyki
wiszące, kolczyki z metali szlachetnych, koraliki do wyrobu
biżuterii, łańcuszki na klejnoty, łańcuszki pozłacane, łańcuszki
z metali szlachetnych do noszenia na kostce, łańcuszki z metali szlachetnych na naszyjniki, łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki, łańcuszki z metali szlachetnych, medaliony [biżuteria], medaliony wykonane z metali szlachetnych,
medaliony wykonane z metali nieszlachetnych, naszyjniki
[biżuteria], naszyjniki powlekane srebrem, naszyjniki „śliniaki”,
naszyjniki [wyroby jubilerskie], naszyjniki z metali szlachetnych, naturalne kamienie szlachetne, nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici ze srebra (biżuteria), nici ze złota [biżuteria], obrączki ślubne, ozdoby [biżuteria], ozdoby do uszu
w postaci biżuterii, ozdoby na ubrania w postaci biżuterii,
ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, ozdoby z biżuterii sztucznej, perły [biżuteria], pierścienie (ozdoby), pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria] wykonane z metali
nieszlachetnych, pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych,
pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pierścionki
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(wyroby jubilerskie), pierścionki zaręczynowe, pierścionki
w całości z drogich kamieni, pierścionki złote, pozłacane
naszyjniki, sztuczna biżuteria, wisiorki biżuteryjne, wisiorki do łańcuszków do zegarków, wisiorki [klejnoty], wisiorki,
zawieszki, wyroby biżuteryjne, wyroby jubilerskie, wyroby
jubilerskie [biżuteria], wyroby jubilerskie do użytku osobistego, wyroby jubilerskie pokryte stopami metali szlachetnych,
wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, wyroby
jubilerskie wykonane ze srebra, wyroby jubilerskie wykonane
z brązu, wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych,
wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych,
wyroby jubilerskie wykonane z łańcuszka typu kord, wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego metalami
szlachetnymi, wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi,
wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, wyroby jubilerskie z metali
nieszlachetnych, wyroby jubilerskie z perłami, wyroby jubilerskie ze szkła, zawieszki [biżuteria], zawieszki do bransoletek, zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych,
zawieszki do naszyjników, złote bransoletki, złote kolczyki,
złote łańcuszki, złote łańcuszki kwadratowe, złote naszyjniki,
złote nici [biżuteria].
(210) 478396
(220) 2017 10 30
(731) KORPALSKA VIOLETTA E-OFFICE, Toruń
(540) lubito

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z produktami spożywczymi, chemicznymi, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem RTV, w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
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(540) ELECTRO 5
(510), (511) 6 przewody centralnego ogrzewania, drabiny
metalowe, drut aluminiowy, drut metalowy, drut ze stali,
drut ze stopów metali nieszlachetnych, drut żelazny, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, drut z miedzi nieizolowany, miedź surowa lub półprzetworzona, nity metalowe,
przewody metalowe, przewody wodociągowe, rury i rurki
ze stali, rusztowania metalowe, metalowe słupy linii elektrycznych, 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe,
alarmy dźwiękowe, anody, anteny, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, drut miedziany izolowany, druty jako
przewody elektryczne, druty jako przewody telefoniczne,
druty jako przewody telegraficzne, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne jako
światłowody, lampy elektronowe, lampy katodowe, lampy
optyczne, przewodniki elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, transformatory elektryczne,
transformatory podnoszące napięcie, tranzystory, triody
napięciowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, elektryczne urządzenia antyinterferencyjne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, wtyczki, gniazdka i inne
kontakty jako złącza elektryczne, 11 grzejniki do centralnego
ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, lampiony, obudowy do lamp, osłony do lampy, rury do lampy,
lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy
oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarówki
oświetleniowe, reflektory do lamp, szkła do lamp, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych,
elektryczne żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe
LED, oprawy oświetleniowe LED, oświetlenie indukcyjne.
478422
(220) 2017 10 30
F & J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wolsztyn
(540) SUNPLENA
(210)
(731)

478399
(220) 2017 10 30
TERMOFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) TERMOFOL
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.15.09
(510), (511) 9 regulatory ciepła, regulatory termiczne [termostaty], 17 folie izolacyjne, materiały z tworzyw sztucznych w formie folii [półprodukty], materiały nieprzewodzące
do zatrzymywania ciepła, izolatory przewodzące ciepło.
478402
(220) 2017 10 30
STEFANKIEWICZ AGATA INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań
(540) Dentosfera
(510), (511) 44 usługi dentystyczne.

(210)
(731)

(210)
(731)

478409
(220) 2017 10 30
ELECTRO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Waksmund

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.01.02
(510), (511) 6 okna i drzwi metalowe, okucia stosowane
w budownictwie, metalowe, klamki metalowe do drzwi
i okien, zawiasy metalowe, 19 okna i drzwi niemetalowe,
szkło okienne, szkło budowlane, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak: farby, okna i drzwi, metalowe okucia stosowane w budownictwie, klamki metalowe do drzwi
i okien, zawiasy metalowe, szkło okienne, szkło budowlane,
37 usługi remontowo- budowlane w zakresie budownictwa,
usługi w zakresie montażu drzwi i okien.
(210) 478423
(220) 2017 10 30
(731) GODLEWSKI JAROSŁAW, Mostki
(540) KALKAT
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(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.09
(510), (511) 9 programy komputerowe nagrane, kodowane
programy, komputerowe programy operacyjne, komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, nagrane
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe
[programy].
(210) 478431
(220) 2017 10 30
(731) GODLEWSKI JAROSŁAW, Mostki
(540) KALKAT
(510), (511) 9 nagrane programy komputerowe, kodowane
programy, komputerowe programy operacyjne, komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, nagrane
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe
[programy].
(210) 478476
(220) 2017 10 31
(731) FUNDACJA WARSAW INSTITUTE, Warszawa
(540) Warsawsec
(510), (511) 35 usługi public relations, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe.
(210) 478480
(220) 2017 10 31
(731) DUDEK PAWEŁ, Opalewo
(540) CZADOMAN
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy diety, suplementy diety w formie batonów
energetycznych, suplementy diety w formie czekolad energetycznych, suplementy diety w postaci odżywek dla sportowców, suplementy diety w formie odżywek proteinowych,
suplementy diety w formie batonów proteinowych, suplementy diety w formie odżywek aminokwasowych, suplementy diety w formie odżywek glutaminowych, suplementy diety w formie odżywek białkowych, suplementy diety
w formie odżywek węglowodanowych, 18 plecaki, plecaki
turystyczne, torby podróżne, torby turystyczne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, kurtki, kurtki wełniane z kapturem, czapki, chusty, nauszniki, szaliki, rękawiczki,
spodnie, szorty, skarpetki, bluzki koszulowe, koszule, koszulki
sportowe, podkoszulki, kamizelki, odzież na gimnastykę, kąpielówki, kombinezony, bluzy, 29 mleko i produkty mleczne,
desery mleczne, desery na bazie jogurtu, napoje mleczne z przewagą mleka, jogurty, jogurty z żywymi kulturami
bakterii, wyroby z mleka, chipsy owocowe, suszone owoce,
owoce kandyzowane, przekąski na bazie owoców, koncentraty i odżywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi i aminokwasami, 30 napoje na bazie
herbaty, herbata, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie
kakao, cukier, napoje kakaowe z mlekiem, kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy, substytuty kawy, lody, wyroby cukiernicze, wyroby zbożowe, słodycze, cukierki, batony,
guma do żucia nie dla celów medycznych, desery w proszku,
desery gotowe zawarte w tej klasie, ciasto w proszku, ciasta,
ciastka, płatki zbożowe, w tym płatki owsiane i płatki kukurydziane, muesli, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, batony dietetyczne, batoniki
zbożowe, czekolada, wysoko - proteinowe batoniki zbożowe, batony lukrecjowe (cukiernictwo), batony czekoladowe,
batony muesli, koncentraty węglowodanowe i odżywki węglowodanowe, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, sól jadalna, 32 piwo, wody mineralne gazowane, wody
mineralne niegazowane i inne napoje bezalkoholowe, soki
owocowe, napoje owocowe, soki owocowo - warzywne, soki
warzywne, koncentraty spożywcze napojów instant, napoje
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instant, nektary, syropy owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, napoje energetyzujące, napoje orzeźwiające,
hiper- i hipotoniczne napoje dla sportowców, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada
w proszku, pastylki do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty w proszku lub pastylkach
do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających
i wzbogaconych mikroelementami, koncentraty napojów,
piwo imbirowe, piwo słodowe sorbety [napoje], smoothies,
33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe
grzane i mieszane, w tym alkoholowe napoje energetyczne,
wina korzenne, napoje zmieszane z mlekiem, alkoholowe
napoje słodowe, likiery słodowe, wina, napoje spirytusowe
i likiery, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów,
koktajle i aperitify na bazie napojów spirytusowych lub wina,
napoje z zawartością wina.
(210) 478481
(220) 2017 10 31
(731) DUDEK PAWEŁ, Opalewo
(540) CM CZADOMAN

(531) 27.05.17, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy diety, suplementy diety w formie batonów energetycznych, suplementy diety w formie czekolad
energetycznych, suplementy diety w postaci odżywek
dla sportowców, suplementy diety w formie odżywek
proteinowych, suplementy diety w formie batonów proteinowych, suplementy diety w formie odżywek aminokwasowych, suplementy diety w formie odżywek glutaminowych, suplementy diety w formie odżywek białkowych,
suplementy diety w formie odżywek węglowodanowych,
18 plecaki, plecaki turystyczne, torby podróżne, torby
turystyczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia
wierzchnie, kurtki, kurtki wełniane z kapturem, czapki, chusty, nauszniki, szaliki, rękawiczki, spodnie, szorty, skarpetki,
bluzki koszulowe, koszule, koszulki sportowe, podkoszulki,
kamizelki, odzież na gimnastykę, kąpielówki, kombinezony,
bluzy, 29 mleko i produkty mleczne, desery mleczne, desery na bazie jogurtu, napoje mleczne z przewagą mleka,
jogurty, jogurty z żywymi kulturami bakterii, wyroby z mleka, chipsy owocowe, suszone owoce, owoce kandyzowane,
przekąski na bazie owoców, koncentraty i odzywki wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, 30 napoje na bazie herbaty, herbata,
herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, cukier, napoje kakaowe z mlekiem, kawa, aromaty kawowe, napoje
na bazie kawy, substytuty kawy, lody, wyroby cukiernicze,
wyroby zbożowe, słodycze, cukierki, batony, guma do żucia
nie dla celów medycznych, desery w proszku, desery gotowe zawarte w tej klasie, ciasto w proszku, ciasta, ciastka,
płatki zbożowe, w tym płatki owsiane i płatki kukurydziane,
muesli, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturahia, mąka i produkty zbożowe, chleb, batony dietetyczne, batoniki złwżowe, czekolada, wysoko - proteinowe batoniki zbożowe,
batony lukrecjowe (cukiernictwo), batony czekoladowe,
batony muesli, koncentraty węglowodanowe i odżywki
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węglowodanowe, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, sól jadalna, 32 piwo, wody mineralne gazowane,
wody mineralne niegazowane i inne napoje bezalkoholowe, soki owocowe, napoje owocowe, soki owocowo-warzywne, soki warzywne, koncentraty spożywcze napojów
instant, napoje instant, nektary, syropy owocowe, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, napoje gazowane, napoje musujące, ekstrakty
owocowe bezalkoholowe, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone witaminami, napoje
izotoniczne, napoje energetyczne, napoje energetyzujące, napoje orzeźwiające, hiper- i hipotoniczne napoje dla
sportowców, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, lemoniada w proszku, pastylki do produkcji napojów, proszek do wytwarzania napojów, produkty
w proszku lub pastylkach do wytwarzania napojów energetycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroelementami, koncentraty napojów, piwo imbirowe, piwo słodowe sorbety [napoje], smoothies, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe grzane i mieszane
w tym alkoholowe napoje energetyczne, wina korzenne,
napoje zmieszane z mlekiem, alkoholowe napoje słodowe,
likiery słodowe, wina, napoje spirytusowe i likiery, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, koktajle i aperitify
na bazie napojów spirytusowych lub wina, napoje z zawartością wina.
(210) 478529
(220) 2017 10 31
(731) LUBIŃSKI MARCIN ROBERT MOTO ARS, Szczecin
(540) MOTOARS

w związku z przyborami toaletowymi, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnej do celów reklamowych i sprzedaży,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi handlu detalicznego
związane z preparatami do włosów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią, przetwarzanie danych.
478557
(220) 2017 11 02
WEGEMAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WEGEGURU
(510), (511) 29 galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), przeciery warzywne, wywar z warzyw, tempeh, substytuty mleka, substytuty
masła, substytuty margaryny, substytuty kwaśnej śmietany,
substytuty serów, substytuty jaj, substytuty mięsa na bazie
warzyw, gotowe dania warzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie substytutów mleka pochodzenia roślinnego, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski
na bazie soi, tłuszcze roślinne do celów spożywczych, oleje roślinne do celów spożywczych, nasiona przetworzone,
nasiona jadalne, 30 batony zbożowe i energetyczne, chleb,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, sorbety [lody
wodne], wyroby lodowe, dania gotowe zawierające makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie
ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania gotowe zawierające ziarna przetworzone i skrobię, przekąski na bazie
zbóż, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie kukurydzy,
przekąski wykonane z mąki sojowej, przekąski wykonane
z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane z mąki ryżowej,
39 dostarczanie żywności przez restauracje, 43 usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering).
(210)
(731)

(531) 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej części zamiennych i artykułów i akcesoriów motoryzacyjnych, pośrednictwo handlowe w zakresie sprzedaży części zamiennych i artykułów i akcesoriów motoryzacyjnych,
autokomis, sprzedaż internetowa części zamiennych, artykułów oraz akcesoriów motoryzacyjnych, pokazy towarów
dla celów reklamowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi
aukcyjne online za pośrednictwem Internetu.
478543
(220) 2017 11 02
XBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Xbrands trading

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży detalicznej
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478597
(220) 2017 11 03
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) WINES OF THE WORLD Namena CLASSIC VINEYARD
WORLDWIDE GEOGRAPHIC
(210)
(731)

69

(540) TARVOS

(531) 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 12 pojazdy.
478604
(220) 2017 11 03
PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) KAZBEK PEAK GEORGIAN WINE
(210)
(731)

(531) 25.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wina.
478601
(220) 2017 11 03
E-FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) e-pity Program
(210)
(731)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki
danych, przenośne pamięci komputerowe, elektronicznie,
optycznie, magnetycznie zapisane dane i oprogramowanie
komputerowe, 35 usługi w zakresie podatków, usługi przygotowania zeznań podatkowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wszystkie usługi powyższe świadczone także za pomocą Internetu, dystrybucja
materiałów reklamowych, reklama, reklamy korespondencyjne, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama radiowa,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 projektowanie, aktualizacja, wypożyczanie,
powielanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, udostępnianie platformy informatycznej umożliwiające wygodne wypełnianie formularzy w wersji elektronicznej, konwersja danych przez programy komputerowe, usługi konwersji danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie
serwerów (hosting), wynajmowanie powierzchni dyskowej
komputerów, wypożyczanie programów komputerowych,
wszystkie powyższe usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu, 45 usługi prawne, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wszystkie powyższe
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu.
(210)
(731)

478603
(220) 2017 11 03
STEKOP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(531)

05.13.25, 25.01.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09,
26.04.16, 26.04.22, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wina.
478606
(220) 2017 11 03
OMNIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) omnioffice

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sekretarskie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 36 wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni biurowej.
478611
(220) 2017 11 03
E-FILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) fill up
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, optyczne nośniki
danych, przenośne pamięci komputerowe elektronicznie,
optycznie, magnetycznie zapisane dane i oprogramowanie
komputerowe, 35 usługi w zakresie podatków, usługi przygotowania zeznań podatkowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wszystkie usługi powyższe świadczone także za pomocą Internetu, dystrybucja
materiałów reklamowych, reklama, reklamy korespondencyjne, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama radiowa,
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 projektowanie, aktualizacja, wypożyczanie,
powielanie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, udostępnianie platformy informatycznej umożliwiające wygodne wypełnianie formularzy w wersji elektronicznej, konwersja danych przez programy komputerowe, usługi konwersji danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie
serwerów (hosting), wynajmowanie powierzchni dyskowej
komputerów, wypożyczanie programów komputerowych,
wszystkie powyższe usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu, 45 usługi prawne, licencjonowanie programów komputerowych, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, wszystkie powyższe
usługi świadczone także za pośrednictwem Internetu.
478613
(220) 2017 11 03
KRAKOWSKI TEATR KOMEDIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 100 LAT RADOŚCI Z NIEPODLEGŁOŚCI

(210)
(731)

(531) 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 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, fotografia,
fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach
rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż
taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie widowisk
[impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produk-
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cja filmów innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów,
produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, świadczenie
usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe,
tłumaczenia, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, usługi orkiestry, usługi parków
rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów
muzyki, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi
szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi
w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wystawianie spektakli
na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.
(210) 478632
(220) 2017 11 03
(731) SZOPEX-DUTKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) B SKLEP BIEGACZA

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych, w tym: koszulek, bluz, kurtek,
spodenek, spodni, bielizny osobistej, skarpet, getrów, nakryć głowy, obuwia codziennego i sportowego, rękawiczek,
plecaków, toreb sportowych i podróżnych, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.
(210) 478640
(220) 2017 11 06
(731) CHUDZICKA-MATUSIAK ANNA, Kraków
(540) domy dla nas

(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
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dawców towarów i usług, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
handlowe informacje o oferowanych towarach i świadczonych usługach świadczonych za pośrednictwem Internetu,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych.
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478700
(220) 2017 11 07
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
Warszawa
(540) URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1918 2018

(210)
(731)

(210) 478641
(220) 2017 11 06
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) m Przygoda

(531)

26.04.01, 26.04.05, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowo - promocyjnych dotyczących: działań mających
na celu popularyzowanie idei celów społecznych, organizowania oraz prowadzenia akcji i programów mających na celu
ochronę środowiska, organizowania oraz prowadzenia akcji
i programów mających na celu ochronę zdrowia i poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa wyłączeniem usług
medycznych, 36 organizowanie zbiórek funduszy na cele
dobroczynne, finansowanie i dofinansowywanie akcji i programów charytatywnych, finansowanie dofinansowywanie
zakupu sprzętu lub wyposażenia w ramach akcji i programów charytatywnych, dofinansowywanie działalności fundacji, stowarzyszeń i instytucji, charytatywne usługi społeczne obejmujące udzielanie materialnej i niematerialnej
pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wybitnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży, połączone z dofinansowywaniem, 41 organizowanie oraz prowadzenie akcji i programów mających na celu podnoszenie
poziomu edukacji poprzez nauczanie i promowanie wiedzy
ekonomicznej oraz przedsiębiorczości, organizowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, konkursów edukacyjnych i wystaw związanych
z edukacją, organizowanie oraz prowadzenie akcji i programów mających na celu rozwój kultury i sztuki oraz ochronę
dóbr dziedzictwa narodowego, organizowanie i prowadzenie konkursów i wystaw związanych z kulturą i sztuką, publikowanie książek i periodyków, publikowanie elektroniczne
on-line książek i periodyków, 42 projektowanie, aktualizacja,
powielanie, instalacja, konserwacja i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji mobilnych oraz
platform edukacyjnych.

(531)

24.15.03, 24.15.13, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.20,
26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, tektura, materiały drukowane, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały
piśmienne, wyposażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, 18 skóra i imitacje skóry,
skóry zwierzęce i skóry surowe, pudełka ze skóry, skórzane
aktówki na dokumenty, etykiety skórzane, parasolki, parasole
(duże), walizy, torby podróże, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, ceramiczna, porcelanowa,
szklana zastawa stołowa, 25 odzież, nakrycia głowy, 28 gry
i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
konkursów, wystawy z dziedziny kultury lub edukacji, usługi
wydawnicze, publikowanie książek, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, wypożyczanie książek, usługi czytelni,
45 usługi prawne, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, rozstrzyganie spraw spornych, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

474507, 476799, 477658, 477995

2

477997, 478064, 478382

3

472986, 474206, 474507, 474809, 475712, 475973, 475977, 476078, 476641, 476642, 476754, 477812, 477820,
477867, 478069, 478113, 478284

4

473403, 473749

5

454924, 454928, 472986, 474208, 474507, 474664, 474666, 474667, 475712, 475977, 476754, 476799, 477272,
477773, 477812, 477820, 477823, 477824, 477839, 477842, 478069, 478480, 478481

6

474507, 477657, 477667, 477712, 477759, 477853, 478008, 478046, 478177, 478409, 478422

7

457469, 473749, 474507, 474809, 476704, 477838, 478008

8

474507, 474809, 476078, 477712, 477838, 477853, 478046

9

455758, 468274, 473749, 473928, 474507, 474809, 475158, 475868, 476204, 476239, 476263, 476348, 476422,
476539, 476716, 477206, 477207, 477210, 477638, 477712, 477775, 477838, 477854, 477923, 477926, 477928,
478008, 478046, 478086, 478285, 478399, 478409, 478423, 478431, 478601, 478611

10

475712, 477210, 477838

11

474507, 475868, 475916, 475918, 476078, 476263, 476704, 476796, 477638, 477803, 477838, 478008, 478409

12

473749, 475158, 477926, 477928, 478603

14

476087, 476803, 476817, 477011, 478394

16

455758, 470170, 474507, 476078, 476239, 476348, 476422, 476539, 476597, 476598, 476601, 476602, 476716,
476803, 477266, 477283, 477812, 477815, 477819, 477820, 477822, 477825, 477826, 477827, 477867, 478086,
478094, 478154, 478155, 478167, 478700

17

474507, 477712, 478399

18

476078, 476817, 477922, 477926, 477928, 478480, 478481, 478700

19

474459, 475430, 475916, 475918, 478064, 478177, 478422

20

466424, 474507, 475430, 476078, 477712, 477803, 478392

21

474507, 476078, 477838, 478046, 478214, 478700

22

474507, 477712

23

474459, 474507

24

474507

25

462117, 473749, 475020, 476078, 476539, 476803, 476817, 477011, 477919, 477922, 477926, 477928, 477951,
478480, 478481, 478700

26

474507, 476078, 477011

27

474507

28

475020, 476348, 476539, 477926, 477928, 478235, 478238, 478392, 478700

29

454924, 454928, 457461, 458178, 459118, 470072, 475661, 475664, 475813, 475814, 475815, 475817, 475819,
475820, 475827, 475828, 475839, 475840, 477110, 477154, 477820, 477824, 478032, 478036, 478233, 478480,
478481, 478557

30

454924, 454928, 455175, 456358, 457459, 457461, 458178, 459761, 470170, 474271, 474836, 475664, 477749,
477751, 477820, 477823, 477824, 477950, 478032, 478036, 478085, 478160, 478214, 478233, 478480, 478481,
478557

31

454924, 454928, 477832, 478032, 478036, 478233

32

455303, 457461, 471435, 475661, 475977, 477820, 477824, 478032, 478036, 478075, 478076, 478361, 478362,
478480, 478481
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1

2

33

474709, 475662, 476789, 478032, 478036, 478093, 478095, 478096, 478263, 478370, 478480, 478481, 478597,
478604

34

477839, 477842

35

454924, 454928, 455303, 455580, 455758, 456734, 457461, 458158, 458178, 459118, 459432, 459761, 468274,
470072, 470170, 471522, 472003, 475158, 475813, 475814, 475815, 475817, 475819, 475820, 475827, 475828,
475839, 475840, 475916, 475918, 476078, 476239, 476293, 476348, 476360, 476539, 476597, 476598, 476601,
476602, 476641, 476642, 476716, 476754, 477011, 477128, 477283, 477803, 477812, 477815, 477820, 477821,
477822, 477823, 477825, 477826, 477839, 477842, 477851, 477853, 477867, 477919, 477926, 477928, 478016,
478032, 478036, 478046, 478086, 478101, 478154, 478155, 478167, 478214, 478390, 478396, 478422, 478476,
478529, 478543, 478601, 478606, 478611, 478632, 478640, 478641

36

458178, 459432, 472003, 475379, 476293, 476360, 477664, 477819, 477919, 478062, 478101, 478364, 478606,
478641

37

457469, 473403, 475379, 475430, 476263, 476422, 477033, 477664, 477759, 477926, 477928, 478008, 478062,
478086, 478162, 478177, 478364, 478422

38

455580, 455758, 457461, 459432, 468274, 473928, 476239, 476348, 476716, 478086, 478154, 478155, 478167

39

456734, 457461, 458158, 458178, 475940, 476078, 476597, 476598, 476601, 476602, 477128, 477759, 477854,
477926, 477928, 478062, 478086, 478101, 478167, 478557

40

454924, 454928, 457469, 475430

41

455427, 455580, 455758, 459432, 465258, 468274, 468366, 470170, 471522, 475940, 476239, 476348, 476716,
476803, 477201, 477206, 477207, 477283, 477749, 477751, 477815, 477819, 477822, 477825, 477826, 477827,
477867, 477919, 477926, 477928, 477951, 478016, 478086, 478092, 478094, 478154, 478155, 478214, 478216,
478378, 478390, 478476, 478613, 478641, 478700

42

455758, 458158, 459432, 471522, 473403, 473928, 475430, 475497, 475499, 475500, 476239, 476263, 476348,
476716, 477033, 477664, 478016, 478086, 478162, 478601, 478611, 478641

43

455303, 456358, 457459, 458158, 472003, 476597, 476598, 476601, 476602, 477128, 477130, 477299, 478213,
478214, 478390, 478557

44

455427, 468366, 472003, 475497, 475499, 475500, 477201, 477775, 477815, 477820, 477822, 477827, 477860,
478402

45

455580, 459432, 471522, 476078, 478285, 478601, 478611, 478700

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1 Maja Międzynarodowy Dzień Kaszanki
100 LAT RADOŚCI Z NIEPODLEGŁOŚCI
100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
Moje odkrycie PROFi Gulasz warzywny
z ciecierzycą BEZ KONSERWANTÓW
BEZ BARWNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY
2Pi GROUP
AKOA
ALTER INVESTMENT
alternative LONGBOARDS
ATELIER RP
AUTOGLOSS
B SKLEP BIEGACZA
BARTON MOTORS
Bello Giardino GARDEN FURNITURE
BESKiD BLACHA DACHÓWKOWA
BESKiD
Bethlehem
BISTRO eat & joy
BISTRO eat & joy
BLACK RASPBERRY LIQUEUR ROYALE
DE FRANCE
BR TEXO
BROWAR RZESZOWSKI
Bułka Vita+
C BLACK RASPBERRY LIQUEUR CHAMBORD
CAPITAL PARTNERS
Cdrink
CETUS ENERGETYKA GAZOWA
CF California Furniture
Chem Poland
Clima Lady
CM CZADOMAN
CURLY2 SMOOTHING EMULSION
CZADOMAN
D Dea Salus
D KLINIKA DR DUDA
D3 Active
DARK IDOL
Daytona MOTORS
De Graaf Poland
DEA SALUS
Dentosfera
DIAMENTY PRIVATE EQUITY
DIARRHIX 250

470072
478613

477110
478016
477712
478364
475020
477951
475973
478632
475158
466424
477667
477657
457459
476598
476601
478096
478162
455303
478085
478095
476360
478370
476263
475430
456734
478069
478481
477867
478480
475499
468366
477272
477832
473749
478233
475500
478402
478378
474664

DISPERZIT
DOBRE GRONO
dobry materiał
DOLINA PURPUROWA
DOM BEZPIECZNY
domy dla nas
DORIAN GRABOWSKI
DOZ ACTIVE
DOZ AKADEMIA
DOZ APTEKA
DOZ BEZ RECEPTY
DOZ DERMO
DOZ DERMOEXPERT
DOZ MUZEUM
DOZ PORADY
DOZ PRODUCT
DOZ SKLEP
Dr ZEA
DSR
E VERS
EBN
EDIPRESS wydawnictwo
ELECTRO 5
Elisium
enzo pizzeria restauracja
e-pity Program
EXPLATFORMA
fill up
FishDryPack
FIVE O’CLOCK TEA AND COFFEE
SHOPS 1991
FJ
FLIS Happy Premium NERO & BIANCO
FLISACKIE PIWO
Foodexo
Foodexo
FUNDAMENTAL IMMO
GALERIA WIŚLANKA
GASTRIX TRAWIENIE
Genlog
GERMIN
GHS
Glutenex-żyj pełnią smaku
Green it.
Gripex HOT ZATOKI

478382
475662
471435
478036
476422
478640
478394
477824
477819
477815
477825
477812
477826
477822
477827
477820
477821
475977
465258
477997
477842
477283
478409
478113
477130
478601
478008
478611
477922
478214
477759
459761
478075
454924
454928
477664
476293
474667
478238
477838
476796
455175
478213
475712
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Grupa Banku Pocztowego
HAMMARE
HI-FI COLOR
hildegarda
HILLMANN
Hoton
I’M INTER MOTORS
I’M
icon
iperfumy.pl by NOTINO
JOY NATURAL ICE CREAM
KALKAT
KALKAT
KAZBEK PEAK GEORGIAN WINE
Kubala
KULIG K
larsa
Leading Women
LECHICI Akademia KIBICA
KKS LECH 1922 POZNAŃ
LEDHOFF
LEGEND
Lekarz Sklepów
LO3VE
LONDON SQUARE
LOTOS Upstream
lubito
LUMA
LUSSONI
m Przygoda
MAGNETIZE
Marcooni Poland
Marcooni Polska
MD Manufaktura Dobrowolscy
MIRAL DECO
MOTOARS
mreporter
MYCOM
NA SZLAKU SMAKU
Noclegowo
NOOK Design for pets
OBN
OLEJNIK J L PROFESSIONAL
OLEWNIK KRAKOWSKA SUCHA
Kiełbasa Perfekcyjna Krakowska Sucha
PRODUKT WYSOKIEJ JAKOŚCI
Olewnik Quality 100g PRODUKTU
WYPRODUKOWANO ZE 143g MIĘSA
omnioffice
ONSTAGE
ONSTAGE
P FLEX

75

2

1

2

459432
476789
478064
470170
474507
473928
477926
477928
477923
478167
456358
478423
478431
478604
477853
478177
477638
478216

PAN MARCHEWKA
PIENIŃSKIE PIWO
PizzaPortal Klikasz i jesz
PLATINET POLSKA A
Company You Can Trust
PNEUMOCARD
POBUDKA
POD WSPÓLNYM NIEBEM
Polana SZYMOSZKOWA
Stacja Narciarska Kąpielisko Geotermalne
POLANIN POLANIN LAGER
POLANIN POLANIN PILSNER
POLYMER COATINGS
PRIME ASSETS
przyjaciel Pies DLA MIŁOŚNIKÓW PSÓW
PURPLE VALLEY
RODZINA WIE LEPIEJ
RODZINA ZDROWIA Repasal
RODZINA ZDROWIA
Suplement diety RedFit!
S S ORDER ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
SEEGEST
SEN SIN
SENSUM art
Serce dla Zwierząt
SHAKE
Silk & Soft
SINCARE
smak zdrowia
Smooth Clinic EKSPERCI DEPILACJI WOSKIEM
soczewki365.pl
Speed Coin Your Laundry Business
SPÓŁDZIELNIA ZŁOTOKŁOS 1978
Star Fish Premium Quality
Starka PRESTIGE
STIMMUNIX
stobud DEVELOPMENT
STORICO
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. L.A. HELCLÓW
SUNPLENA
SZAFA LED oświetlenie uliczne LED
Śląskie Smaki
ŚLIWKOBRANIE ZŁOTOBRANIE
Śliwkobranie
TARVOS
TELEWIZJA NOWA
TERMOFOL
THBK POZIOME BARIERY IZOLACYJNE
the spice shop
TODAY Pure Arabica

475661
478076
477128

476539
475868
476799
478092
478284
477011
473403
478396
476817
476078
478641
476642
475918
475916
476087
477803
478529
455580
476704
475664
458158
478392
477839
478046

459118
478606
477206
477207
477995

478086
477210
477299
476239
475940
478361
478362
477658
475379
477266
478032
476348
474206
474208
476803
478285
476641
477851
478155
471522
472986
476754
457461
455427
477854
457469
458178
478235
474709
474666
478062
478101

472003
478422
476204
478094
477749
477751
478603
468274
478399
477033
478160
477950

76
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2

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK

474809

TRUNEK CIECHOCIŃSKI FLAVOURED VODKA

478263

TUREK

474836

TVP SPORT

455758

Ulala Chef

478390

ULTRA-MED-STREFA

475497

UNIQUE BOUTIQUE

477775

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1918 2018

478700

VIFON Kurczak Łagodny

475827

VIFON Kurczak Pieczony

475828

VIFON Kurczak Pikantny

475839

VIFON Pikantna Krewetka

475840

VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA CURRY OSTRA CURRY
CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE
SOUP (HOT)

475817

VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA ŁAGODNY ŁAGODNA
MILD CHICKEN FLAVOUR INSTANT NOODLE
SOUP (MILD)

475820

VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA SMAK CHIŃSKI
ŁAGODNA CHINESE CHICKEN FLAVOUR
INSTANT NOODLE SOUP (MILD)

475814

VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA Z CHILI PIKANTNY
MEGA OSTRA CHILLI CHICKEN FLAVOUR
INSTANT NOODLE SOUP (VERY HOT)

475813

Nr ZT49/2017
1

VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
O SMAKU KURCZAKA ZŁOTY ŁAGODNA
GOLDEN CHICKEN FLAVOUR INSTANT
NOODLE SOUP (MILD)
VIFON SINCE 1963 ZUPA BŁYSKAWICZNA
Z KLUSKAMI SMAK KACZKI ŁAGODNA
DUCK FLAVOUR INSTANT NOODLE
SOUP (MILD)
VITA-SKINEX
w 100% NATURALNA Moje odkrycie
PROFi ZUPA Pieczarkowa z makaronem
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
W.K.N
Warsawsec
WAXROOM WAX BAR
WEGEGURU
Wieśniaczka
WIKING
WINES OF THE WORLD Namena
CLASSIC VINEYARD WORLDWIDE
GEOGRAPHIC
WIVANI JEANS
Wymiary posiadania
Xbrands trading
YUMMY BOX
YUMMY BOX
ZA MARZENIA
Zerwijmy łańcuchy!
ZHENSHI
ZIELNIK DOZ

2

475815

475819
477773

477154
477919
478476
477860
478557
478093
474271

478597
462117
477201
478543
476597
476602
476716
478154
474459
477823

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.
671618
1266891
1334838
1374794
1374883
1374937
1374961
1374966
1374992
1374995
1375013
1375027
1375029
1375038
1375063
1375109
1375151
1375196
1375224
1375226
1375251
1375257
1375286

1375301
1375391
1375402

ORBIT (2017 10 25)
5
X-!R Energy Drink (2017 09 08)
CFE: 26.04.17, 27.05.17, 29.01.12
32
SILA (2016 11 18, 2016 10 17)
5, 32
AFRODITA (2016 10 11,
3, 35, 41, 44
2016 04 19)
NATIVERT (2017 08 23)
5
GABRIELLE CHANEL (2017 08 24)
9
ACQUA DI PARMA COLONIA PURA
(2017 07 21, 2017 02 16)
CFE: 24.01.17, 24.09.01
3, 4
SUPERFLY (2017 09 07)
41, 43
Grand Delmio (2017 08 03)
33
TANSUN (2017 08 17)
CFE: 03.04.07
11
MyoCare (2017 09 28,
9
2017 03 30)
Camsan (2017 03 15)
CFE: 27.05.01, 29.01.01
31
AddReality (2017 06 02)
9, 35, 42
2017 09 01)
CFE: 03.09.01
25
Represent RUM (2017 07 13)
CFE: 07.01.08, 19.01.01, 23.01.01,
33
24.09.05, 25.01.06, 27.05.22, 29.01.14
Nutraxin (2017 01 19)
5
BLUEMONT PURE NATURAL ULTRA PREMIUM
(2016 10 20, 2016 08 31)
CFE: 06.01.02, 27.05.01, 28.05.00, 29.01.04
32
GRAINKER (2017 09 20, 2017 04 05)
12
SMARTTI (2017 07 20,
16, 35, 36, 38, 41,
42
2017 03 17)
ROZO (2017 05 05)
35, 36, 37, 38, 41, 42
Cafco EUROP (2017 03 28)
CFE: 27.05.01, 28.01.00,
29, 35, 39
29.01.04
Ceed (2017 09 18, 2017 09 07)
12
CH Chang Hui Precision Metal MARITIM
(2017 09 08)
CFE: 01.05.01, 26.11.08, 27.05.22,
6
28.03.00, 29.01.13
SEVEN (2017 04 08)
CFE: 27.05.01
25, 35
DEBAYN (2017 09 28, 2017 07 11)
25
TRI MO (2016 10 25, 2016 10 21)
CFE: 27.05.17
6, 17, 19, 37, 42

1375412
1375437
1375438
1375454

1375457
1375486
1375523
1375572
1375597
1375613
1375623
1375627
1375660
1375665
1375667
1375674
1375690
1375708
1375726
1375765

2016 12 21)
CFE: 26.03.23
18, 25, 28
CECONOMY (2017 03 02, 2016 12 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
9, 16, 35, 36,
38, 41, 42
CECONOMY (2017 03 02, 2016 12 13)
CFE: 27.05.01
9, 16, 35, 36,
38, 41, 42
VOICE ACOUSTIC professional german
loudspeaker systems (2017 03 24,
2017 03 13)
CFE: 27.05.09, 29.01.12
9, 37, 41
megametal (2017 04 25)
CFE: 26.13.25, 26.15.01, 29.01.12
6, 9, 35
2017 04 10)
CFE: 03.07.16
18, 25
IN VITRO VERITAS (2017 05 17)
CFE: 24.17.20, 26.04.05,
5, 10, 41, 44
27.05.01, 29.01.03
opet (2017 07 05)
CFE: 27.05.01, 29.01.12
4, 9, 35, 37, 39, 42
Tronsmart (2017 08 15)
CFE: 27.05.17
9, 35
IMID FOUNDATION (2017
5, 42, 44
08 30, 2017 08 21)
2017 07 07, 2017 03 29)
CFE: 28.03.00
3, 5, 10, 30, 34
MEIJUAN (2017 08 24)
CFE: 01.05.02, 24.15.02,
20
26.05.01, 28.03.00
DI & VINO (2017 08 08)
CFE: 24.17.25, 26.04.02, 27.05.24
33, 35
SKYRAIL (2017 09 01)
CFE: 27.05.01
12
HALEAD (2017 09 01)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
22, 23, 24
INTELEC HOLDINGS (2017 09 08)
CFE: 07.01.24, 27.05.10, 29.01.12
36
COLDSTARS PREMIUM QUALITY (2017 09 13)
CFE: 26.04.04, 27.05.08
29, 35, 39
EQUES (2017 09 13)
CFE: 27.05.01
9, 42
TRICK STAR (2017 07 28)
CFE: 01.01.02, 24.01.07, 27.05.01
7, 12, 25
RCHAIN (2017 10 03, 2017 04 03)
42

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

1374794,

1374961,

4

1374961,

1375572

5

671618,

1334838,

1374883,

6

1375286,

1375402,

1375457

7

1375726

9

1374937,
1375572,

1375013,
1375597,

10

1375523,

1375623

11

1374995

1375623
1375109,

1375523,

1375613,

1375623

1375029,
1375708

1375437,

1375438,

1375454,

1375457,

1375726

1375412,

1375486,

1375726

1375301,
1375690

1375437,

12

1375196,

1375257,

1375665,

16

1375224,

1375437,

1375438

17

1375402

18

1375412,

19

1375402

20

1375627

22

1375667

23

1375667

24

1375667

25

1375038,

1375486

1375301,

1375391,

28

1375412

29

1375251,

30

1375623

31

1375027

32

1266891,

1334838,

1375151

1375063,

1375660

1375029,
1375457,

1375224,
1375572,

1375226,
1375597,

1375251,
1375660,
1375674

33

1374992,

34

1375623

35

1374794,
1375438,

1375690

36

1375224,

1375226,

1375437,

1375438,

37

1375226,

1375402,

1375454,

1375572

38

1375224,

1375226,

1375437,

1375438

39

1375251,

1375572,

1375690

41

1374794,
1375523

1374966,

1375224,

1375226,

1375437,

1375438,

1375454,

42

1375029,
1375613,

1375224,
1375708,

1375226,
1375765

1375402,

1375437,

1375438,

1375572,

43

1374966

44

1374794,

1375523,

1375613
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469947
469949
470417
470280
472902
473125
473433
473606
472706
472696

VORTICE ELETTROSOCIALI SPA
2017 09 26

472708
9, 11, 35, 37,
39, 40, 42

VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A.
2017 09 28
9, 11, 35, 37,
39, 40, 42
O2 Worldwide Limited
2017 10 10
3
D. LAZZARONI & C. S.P.A.
2017 10 17
30
EdenTree Investment Management Limited
2017 10 23
36
DeepMind Technologies Limited
2017 11 07
42
Dm-Drogerie markt GmbH + Co.KG
2017 11 14
3
Stasiulewicz Sylwia IMAGE INSTYTUT PIĘKNA
2017 11 13
44
P.W. EKSPORT-IMPORT HESTIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 11 09
13, 28, 35
P.W. EKSPORT-IMPORT HESTIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 11 09
13, 35

473531
472690

472366
474099
474055

473186
474336
471533

PP.W. EKSPORT-IMPORT HESTIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 11 09
13, 35
PAUL HARTMANN AG
2017 11 07
5
P.W. EKSPORT-IMPORT HESTIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 11 14
13, 35
Mojang Synergies AB
2017 11 07
9, 16, 35, 38,
39, 41, 42
LAABS MAGDALENA
2017 11 16
2
URBAŃSKI ADRIAN ESTETIC&BEAUTY
ADRIAN URBAŃSKI
2017 11 15
3, 44
Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG
2017 11 15
3
VERCO SPÓŁKA AKCYJNA
2017 11 21
5
Beiersdorf AG
2017 11 16
3, 4, 5, 8, 21
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