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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 ZT01

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 464022
(220) 2016 11 17
(731) EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) hajs jest najs
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, opinii publicznej,
badania w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo,
ekspertyzy, pomoc w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, prognozy ekonomiczne, wyceny handlowe, 36 ubezpieczenia i finanse, usługi dotyczące
spraw finansowych i monetarnych, usługi bankowe, usługi
kredytowe, kredyty krótkoterminowe, usługi związane z czekami podróżnymi i akredytywami, usługi w zakresie gromadzenia środków finansowych i ich lokowania, wyceny fiskalne i finansowe, 41 organizacja i prowadzenie działalności
edukacyjnej, e-learning, organizacja i prowadzenie szkoleń,
warsztatów, konferencji, seminariów, zjazdów, także w formie telekonferencji, organizacja i prowadzenie oraz patronat
nad imprezami edukacyjnymi, promocyjnymi, kulturalnymi,
sportowymi, rozrywkowymi, festiwalami, konkursami, publikowanie materiałów szkoleniowych, skryptów, instrukcji,
książek, opracowań, opinii, periodyków i wydawnictw aperiodycznych - także elektroniczne, w systemie on-line.
(210) 464024
(220) 2016 11 17
(731) EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) najs konto
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, opinii publicznej,
badania w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo,
ekspertyzy, pomoc w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, prognozy ekonomiczne, wyceny handlowe, 36 ubezpieczenia i finanse, usługi dotyczące
spraw finansowych i monetarnych, usługi bankowe, usługi
kredytowe, kredyty krótkoterminowe, usługi związane z czekami podróżnymi i akredytywami, usługi w zakresie gromadzenia środków finansowych i ich lokowania, wyceny fiskalne i finansowe, 41 organizacja i prowadzenie działalności
edukacyjnej, e-learning, organizacja i prowadzenie szkoleń,
warsztatów, konferencji, seminariów, zjazdów, także w formie telekonferencji, organizacja i prowadzenie oraz patronat
nad imprezami edukacyjnymi, promocyjnymi, kulturalnymi,
sportowymi, rozrywkowymi, festiwalami, konkursami, publikowanie materiałów szkoleniowych, skryptów, instrukcji,
książek, opracowań, opinii, periodyków i wydawnictw aperiodycznych - także elektroniczne, w systemie on-line.
(210) 464027
(220) 2016 11 17
(731) EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) #hajsjestnajs
(510), (511) 35 reklama, badania rynku, opinii publicznej,
badania w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo,
ekspertyzy, pomoc w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, prognozy ekonomiczne, wyceny handlowe, 36 ubezpieczenia i finanse, usługi dotyczące
spraw finansowych i monetarnych, usługi bankowe, usługi

kredytowe, kredyty krótkoterminowe, usługi związane z czekami podróżnymi i akredytywami, usługi w zakresie gromadzenia środków finansowych i ich lokowania, wyceny fiskalne i finansowe, 41 organizacja i prowadzenie działalności
edukacyjnej, e-learning, organizacja i prowadzenie szkoleń,
warsztatów, konferencji, seminariów, zjazdów, także w formie telekonferencji, organizacja i prowadzenie oraz patronat
nad imprezami edukacyjnymi, promocyjnymi, kulturalnymi,
sportowymi, rozrywkowymi, festiwalami, konkursami, publikowanie materiałów szkoleniowych, skryptów, instrukcji,
książek, opracowań, opinii, periodyków i wydawnictw aperiodycznych - także elektroniczne, w systemie on-line.
466046
(220) 2017 01 09
KOŁTON WOJCIECH, KOŁTON KRZYSZTOF
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka
(540) PROPID
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 11 piece centralnego ogrzewania z systemem
elektronicznym w zakresie ulepszenia sposobu dopływu powietrza w zależności od ilości podanego paliwa w procesie
spalania.
(210) 471167
(220) 2017 05 04
(731) STOWARZYSZENIE BIEG PIASTÓW, Szklarska Poręba
(540) BIEG PIASTÓW

(531) 02.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 smary i woski do nart, 9 płyty i sygnalizatory
akustyczne, automaty biletowe, automatyczne dystrybutory,
balony meteorologiczne, busole, aparaty do rejestrowania
czasu, czytniki, dane na nośnikach magnetycznych i optycznych, daszki-osłony oczu, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, dyski kompaktowe i optyczne, dyskietki, dyski
magnetyczne, dzwonki, ekrany, gwizdki alarmowe ostrzegawcze i sygnalizacyjne, kamizelki ratunkowe, kapoki, karty
magnetyczne i identyfikacyjne, kasety, kaski ochronne, dyski kompaktowe, lasery nie do celów medycznych, lornetki,
maski ochronne, modemy, nośniki informacji magnetyczne
i optyczne, kaski i maski ochronne, okulary przeciwsłoneczne, pasy ratunkowe, parkometry, procesory tekstu, programy
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komputerowe i systemu operacyjnego, okulary i osłony przeciwoślepieniowe, rękawice do ochrony przed wypadkami,
siatki zabezpieczające przed wypadkami, sieci ratownicze,
szyldy świecące, tablice ogłoszeniowe elektroniczne, tarcze
odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobieganiu wypadkom drogowym, taśmy wideo magnetyczne, tratwy ratunkowe, 16 stemple do adresów, afisze, tablice ogłoszeniowe kartonowe lub papierowe na afisze albumy, almanachy,
atlasy, artykuły szkolne, bibuły, bielizna stołowapapierowa,
bilety, artykuły biurowe, blankiety, bloki, błony z tworzyw
sztucznych do paletyzacji, broszury, arkusze z celulozy regenerowana do pakowania, chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa, czasopisma, diagramy, druki, emblematy, etykiety
nie z materiału, folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
formularze, fotografie, gazety, mapy geograficzne, globusy,
grafiki, karty do gry, introligatorstwo i materiały, kalendarze,
karty - zawiadomienia i muzyczne z życzeniami, katalogi, komiksy, kompasy do wytyczania tras, konfetii, żetony kontrolne, koperty, książki, podstawki pod kufle do piwa, litografie,
mapy, materiały piśmienne, naklejki adresowe, notesy, numeratory, obrazy, obrusy papierowe, ołówki, papier do pakowania, papier, periodyki, materiały piśmienne, plany, karty
i znaczki pocztowe, podręczniki, prospekty, publikacje, rejestry, ręczniki papierowe, rolety papierowe, rysunki, serwetki
papierowe, śpiewniki, papier świecący, torby do pakowania
i na śmieci, 25 apaszki, berety, bielizna osobista, przeciwpotowa i wchłaniająca pot, bluzki, bluzy, buty narciarskie i sznurowane, krótkie botki, buty sznurowane, chodaki, czapki,
czapki z daszkiem, daszki, dżerseje, getry, fartuchy, kalosze,
kamizelki, kapelusze, ubrania dla narciarzy, konfekcja odzieżowa, kołnierzyki, koszule, krawaty, marynarki, nakrycia głowy,
buty narciarskie, nauszniki, artykuły odzieżowe, palta, rękawice, skarpetki, swetry, trykoty bez zapięcia, szale, szelki, nakrycia głowy, bielizna, bluzy, spodnie sportowe, spodenki, buty,
czapki, rękawiczki, stroje narciarskie, nakrycia głowy buggy/
kominy, obuwie sportowe, skarpety, kurtki, odzież termoaktywna, 28 bobsleje, deski surfingowe, przyrządy do ćwiczeń
sportowych, kije hokejowe, liny wspinaczkowe, łyżwy, maski
karnawałowe, narty, narty: krawędzie, pokrycie ślizgów, skrobaki i ich wiązania, ochraniacze łokci, sanki, wiązania, kaski,
35 doradztwo i zarządzanie w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów
reklamowych, informacje o plikach komputerowych, komputerowe zarządzanie plikami, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy: prasowe, radiowe i telewizyjne,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 38 agencje informacyjne i prasowe, emisja radiowa
i telewizyjna, przesyłanie informacji, komputerowe przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, łączność poprzez
sieć światłowodów i terminale komputerowe, łączność, radiowa, telefoniczna i telegraficzna, połączenia ze światowa
siecią komputerowa za pośrednictwem telekomunikacji,
przekaz satelitarny, radiofonia, przekaz satelitarny, telewizja
kablowa, transmisja programów telewizyjnych, 39 akcje ratunkowe, usługi autobusowe, biura turystyczne, dystrybucja:
gazet, korespondencji i przesyłek, organizowanie podróży
i wycieczek, wynajmowanie miejsc na parkowanie, usługi
nawigacyjne, pilotaż, pośrednictwo transportowe, usługi ratownicze, rezerwacje miejsc na podróż, transport pasażerski,
agencje turystyczne, turystyka - zwiedzanie, organizowanie
wycieczek, wypożyczanie pojazdów, turystyka, 41 edukacja,
produkcja filmów, kultura fizyczna, chronometraż imprez
sportowych, kultura fizyczna, organizowanie: obozów, zawodów sportowych i sportowo - rekreacyjnych, zwłaszcza
sportów masowych w różnych dziedzinach i dyscyplinach
w tym masowych biegów narciarskich, organizowanie i prowadzenie konferencji i zjazdów, parki rozrywki, rozrywka, wy-
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pożyczanie sprzętu sportowego, 43 bary, domy turystyczne,
hotele, kawiarnie, eksploatacja terenów kempingi, motele,
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, restauracje,
rezerwacja kwater i hoteli, snack-bary, stołówki, domy turystyczne, agencje zakwaterowań, pensjonaty dla zwierząt.
(210) 472688
(220) 2017 06 08
(731) FUNDACJA LEGII, Warszawa
(540) L

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi
impresaryjne w działalności artystycznej i sportowej, usługi
badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
udzielanie Informacji w sprawach działalności gospodarczej,
podatków, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, usługi
menedżerskie dla sportowców, promowanie koncertów muzycznych, promowanie działalności gospodarczej, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług w drodze
sponsorowania wydarzeń sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie
sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością
sportową, reklama, w tym promowanie produktów i usług
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, promowanie dzieł sztuki innych
osób poprzez udostępnianie portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, 36 zbiórka funduszy na cele dobroczynne, prowadzenie zbiórek funduszy celowych
na rzecz leczenia, rehabilitacji oraz zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz osób objętych opieką fundacji,
usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup leków oraz materiałów higienicznych
dla pacjentów oddziałów szpitalnych, zbiórka funduszy
na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych,
usługi zbiórki funduszy na rzecz organizacji szkoleń specjalistycznych dla personelu medycznego, usługi zbiórki funduszy na cele stypendiów fundowanych dla dzieci i młodzieży,
dla niepełnosprawnych sportowców, kombatantów, żołnie-
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rzy niepełnosprawnych w wyniku działań bojowych, usługi
zbiórki funduszy w celu pomocy w wyposażaniu szkół klubów sportowych ośrodków rehabilitacyjnych w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, finansowanie działań mających na celu
przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, finansowanie inwestycji związanych z działalnością sportową, służbą zdrowia i pomocą społeczną,
usługi wynajmowania i dzierżawy nieruchomości, usługi wynajmowania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, konferencyjnych, budynków i obiektów konferencyjnych, turystycznych, wypoczynkowych i hotelowych,
usługi wynajmowania nieruchomości do prowadzenia działalności hotelowej, do prowadzenia usług medycznych i rehabilitacyjnych, na sale konferencyjne oraz do prowadzenia
usług gastronomicznych, wynajmowanie nieruchomości
nie zabudowanych, sponsorowanie imprez kulturalnych, pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, usługi w zakresie kart rabatowych
na cele kulturalne dla młodych ludzi, 39 usługi turystyczne,
organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii, obozów,
szkoleń, wymiany międzynarodowej, prowadzenie biura podróży, organizowanie wycieczek, w tym wycieczek pieszych,
rowerowych i konnych, organizowanie i finansowanie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, sportowych i rehabilitacyjnych, usługi w zakresie transportu i wycieczek dla
osób niepełnosprawnych, wynajmowanie powierzchni magazynowej i miejsc parkingowych, 41 organizacja festynów,
imprez dobroczynnych połączonych ze zbiórką funduszy,
organizacja i finansowanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, organizacja i finansowanie imprez rozrywkowych i edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi kształcenia i nauczania, organizowanie
spotkań biznesowo-sportowych, przyjęć okolicznościowych, organizowane i prowadzenie wystaw, pokazów, koncertów, konferencji, zjazdów, seminariów, konkursów i spotkań w celach kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych,
usługi organizacji sympozjów, seminariów i konferencji
z dziedziny medycyny, farmacji, kosmetologii, w zakresie dietetyki, medycyny, rehabilitacji, kosmetyki, rekreacji, sportu,
ekologii, usługi klubów rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie pokazów mody i spektakli teatralnych, organizowanie i prowadzenie wystaw, pokazów, koncertów, konferencji,
zjazdów, seminariów konkursów i spotkań w tym związanych z historią i tradycją Polski, organizowanie i prowadzenie
kampanii upowszechniających idee oraz wartości niesione
przez edukację, kulturę fizyczną i sport, budowanie w społeczeństwie pozytywnych wzorców opartych na kulturze fizycznej i sporcie, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), zapewnianie sprzętu, obiektów i usług
muzealnych, organizowanie przyjęć okolicznościowych, organizowanie imprez i zawodów sportowych, usługi w zakresie poprawiania kondycji fizycznej, kluby zdrowia, kluby fitness, siłownie, prowadzenie klubu golfowego, tenisowego,
organizowanie i prowadzenie zawodów, treningów i nauki
dyscyplin i gier sportowych, organizowanie i prowadzenie
treningów i nauki dyscyplin sportowych, nauki i treningów
w zakresie tańca, zapewnienie dzieciom i młodzieży ubiorów
sportowych oraz innych akcesoriów lub sprzętu niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych, usługi wydawnicze: publikowanie książek, gazet, broszur, poradników,
podręczników i innych materiałów drukowanych, publikowanie w Internecie książek, gazet, broszur, poradników, podręczników w formie nieprzeznaczonej do zapisu na komputerze, wypożyczanie taśm filmowych, zapisanych nośników
informacji, dźwięku i obrazu, zawodowe poradnictwo w zakresie edukacji i/lub kształcenia, usługi organizacji konferencji, sympozjów, zjazdów naukowych w celu propagowania
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edukacji ekologicznej i zachowań proekologicznych, usługi
edukacji ekologicznej, edukacji w zakresie odzyskiwania i recyklingu odpadów, usługi w zakresie organizacji konferencji,
seminariów i sympozjów w celu nawiązania współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki, medycyny, rozrywki, edukacji, rekreacji i sportu, wynajmowanie terenów parkowych
i rekreacyjnych służących organizacji imprez rozrywkowych
i turystycznych, udzielanie informacji dotyczącej usług wymienionych powyżej, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, sprawdzanie predyspozycji do wykonywania wskazanego zawodu, udzielenie pomocy w procesie
kształcenia i rozwoju osobistego, usługi szkoleniowe i prowadzenie warsztatów oraz treningów w zakresie zarządzania
działalnością charytatywną, usługi prowadzenia warsztatów,
treningów w zakresie psychologii i rozwoju osobistego, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie psychologii i rozwoju osobistego, organizowanie
i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, prelekcji,
publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie książek, usługi wydawnicze, organizowanie i prowadzenie zjazdów, poradnictwo, fankluby, dystrybucja filmów,
nagrań video i programów telewizyjnych, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, rozrywka w postaci turniejów
tenisowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie
obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, udostępnianie
klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego i sportowego
dla szkół, organizacji, ośrodków i innych placówek, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi szkół [edukacja] w tym szkoły sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne,
zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, szkolenia ruchowe dla dzieci,
świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka / edukacja], terapia psychologiczna dla małych dzieci, 43 usługi prowadzenia: pensjonatów, domów turystycznych, domów opieki, ośrodków
wypoczynkowych, ośrodków opieki dziennej, hoteli, moteli,
hosteli, usługi charytatywne w tym dostarczanie żywności
osobom potrzebującym, dostarczanie posiłków dla osób
bezdomnych lub w trudnej sytuacji życiowej, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie sal
na posiedzenia, mitingi, narady, imprezy okolicznościowe,
44 usługi medyczne, stomatologiczne, opieka medyczna,
usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi w tym badania
diagnostyczne, usługi leczenia psychologicznego, usługi
tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi udostępniania placówek medycznych, usługi szpitalnych domów opieki, organizowanie i finansowanie
zabiegów medycznych, zabiegów rehabilitacyjnych, kuracji,
specjalistycznego sprzętu, lekarstw i środków medycznych,
usługi dostarczania informacji medycznych, działalność charytatywna w tym pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci
i młodzież, niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych,
pomoc osobom bezrobotnym, pomoc mająca na celu przystosowanie zawodowe osób upośledzonych umysłowo lub
niepełnosprawnych fizycznie, fundowanie stypendiów, organizowanie nieodpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, porady medyczne, konsultacje medyczne dla rodziny chorego, usługi poradnictwa
psychologicznego w zakresie sportu, usługi w zakresie rehabilitacji poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
terapii przez sztukę, muzykę i stymulację rozwoju intelektualnego pacjentów, usługi fizjoterapii i masażu, udzielanie porad i konsultacji psychologicznych, usługi prowadzenia
warsztatów psychologicznych, udzielanie pomocy i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby
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w określonej dziedzinie w osiąganiu uzgodnionych z trenerem celów, prowadzone indywidualnie przez trenera metodami psychologicznymi, udzielanie pomocy psychologicznej osobom nie usatysfakcjonowanym swoim życiem,
zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki medycznej i rehabilitacyjnej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych.
(210) 472700
(220) 2017 06 08
(731) HEROD MAGDALENA TRIDON CONSULTING, Kraków
(540) Tridon Consulting
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób
trzecich, reklama, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi podatkowe, 36 doradztwo w sprawach
finansowych, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe,
usługi pośrednictwa w zakresie pozyskiwania finansowania.
472705
(220) 2017 06 08
ACCORD HEALTHCARE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BigOne
(510), (511) 5 preparaty medyczne stosowane w zaburzeniach erekcji.
(210)
(731)

472729
(220) 2017 06 08
WŁODARSKI SEBASTIAN PRIMO COMMUNICATION,
Warszawa
(540) ESCO W POLSCE
(210)
(731)

(531) 13.01.17, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 publikowanie tekstów sponsorowanych,
reklama, edycja tekstów, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego,
41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
(210) 474300
(220) 2017 07 18
(731) PĄGOWSKI ANDRZEJ KREACJA PRO, Warszawa
(540) 1918-2018 1 NIESKOŃCZENIE NIEPODLEGŁA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 09.01.10
(510), (511) 25 gadżety promocyjne w postaci ubrań lub nakryć głowy.
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(210) 475807
(220) 2017 08 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell OMEGA - 3 1000 SUPLEMENT DIETY

(531) 29.01.15, 05.05.20, 19.13.21, 01.15.24, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 kosmetyki
lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.
(210) 475808
(220) 2017 08 25
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540)

8

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(531)

29.01.14, 08.07.01, 11.03.20, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.21,
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, środki sanitarne takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty
weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów
leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry
lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.
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do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.
(210) 476872
(220) 2017 09 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE COMPLEX

(210) 475809
(220) 2017 08 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell SILICA BIOTYNA MAX SUPLEMENT DIETY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.20, 19.13.21, 26.11.07, 26.11.21
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 kosmetyki
lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 kosmetyki
lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.
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(210) 476875
(220) 2017 09 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.11, 11.03.20, 08.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 kosmetyki
lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.
(210) 476924
(220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE
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(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 kosmetyki
lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.
(210) 476942
(220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 kosmetyki
lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty wete-
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rynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze,, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.

produkty biotechnologiczne do celów medycznych, płyny
farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, 10 wyroby
medyczne takie jak okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(210) 476946
(220) 2017 09 26
(731) Unilab LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE ZATOKI I NOS PLUS

(210) 477002
(220) 2017 09 27
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.22
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze do celów medycznych,
produkty biotechnologiczne do celów medycznych, płyny
farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, środki odkażające,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, 10 wyroby medyczne takie jak okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(210) 476947
(220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE ZATOKI I NOS

(531)

29.01.13, 27.05.01, 01.15.11, 08.07.01, 11.03.20, 26.04.02,
26.04.04, 26.04.22
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie,
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze do celów medycznych,

(531)

01.15.11, 08.07.01, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02,
26.04.04
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 kosmetyki
lecznicze, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 10 wyroby medyczne zawarte w tej klasie.
(210) 477034
(220) 2017 09 29
(731) ROJEWSKI ŁUKASZ FATHER’S TIMES, Łódź
(540) Róża Tadeusz Kościuszko
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, sadzonki roślin, naturalne
rośliny i kwiaty.
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(210) 477049
(220) 2017 09 29
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) dzień dobry tvn Pozytywki
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(531) 27.05.01, 26.13.99
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
477100
(220) 2017 09 30
M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Maniewski
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02, 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12
(510), (511) 35 usługi reklamy i promocji, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, produkcja filmów reklamowych dla telewizji, filmu,
Internetu, 38 emisja sygnału telewizyjnego, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych, fabularnych, seriali, widowisk, audycji z interaktywnym udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa
przekazu dźwięku i obrazu, obsługa przekazu cyfrowego,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu
i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu,
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, umożliwienie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny
portal telewizyjny, usługa telekomunikacyjna polegająca
na dostarczaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie plików multimedialnych przeznaczonych do zapisu na komputerze, usługa telekomunikacyjna polegająca
na dostępie do usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, 41 organizacja rozrywki i nauczania, organizacja widowisk telewizyjnych,
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacja teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z udziałem ekspertów i interaktywnym udziałem widzów, organizacja konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, zabaw, zawodów, seansów filmowych,
spektakli teatralnych, dostarczanie informacji, rozrywki oraz
usług edukacyjnych i szkoleniowych w formie plików multimedialnych nie przeznaczonych do zapisu na komputerze,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach
telewizyjnych, gry komputerowe dostępne on-line, obsługa
organizacyjna produkcji telewizyjnej i filmowej.
(210) 477080
(220) 2017 09 29
(731) KUSINA BOŻENA H.U., Gdańsk
(540) atr wear

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, skóry i paznokci, preparaty do układania włosów,
szampony, żele, pianki, dezodoranty, preparaty do golenia, wody toaletowe, perfumy, farby i lakiery do włosów,
mydła, 35 sprzedaż kosmetyków, artykułów toaletowych,
sprzętu fryzjerskiego, urządzeń i artykułów służących
do upiększania, prowadzenie akcji promowania działań
z zakresu fryzjerstwa, usług kosmetycznych, upiększania
ciała, wydawanie materiałów reklamowych w tym zakresie i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie zarządzania
i pomocy w zarządzaniu sieciami salonów fryzjerskich,
kosmetycznych, spa, fitness, upiększających, centrów
ochrony zdrowia i poprawiania urody, usługi w zakresie
pokazów, wystaw i targów organizowanych w celach
handlowych, usługi marketingowe i promocyjne, reklama,
rekrutacja personelu, przedstawicielstwo handlowe firm
zagranicznych w zakresie dystrybucji artykułów fryzjerskich, kosmetycznych, toaletowych, sprzętu i akcesoriów:
fryzjerskich, kosmetycznych oraz służących do upiększania, usługi w zakresie franchisingu, 44 usługi związane
z prowadzeniem salonów: fryzjerskich, kosmetycznych,
spa, upiększających, centrów ochrony zdrowia i poprawiania urody, usługi fizjoterapeutyczne, zabiegi pielęgnacyjne, usługi wszczepiania włosów (implantacja), odbudowa
włosów.
(210) 477354
(220) 2017 10 06
(731) HAASE ANDRZEJ, Iława
(540) DSENIS
(510), (511) 40 apreturowanie tkanin, barwienie skór, barwienie tkanin, garbarstwo, hafciarstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, obrębianie tkanin, obróbka mająca na celu
uzyskanie niegniotliwości odzieży, obróbka skór, obróbka
wełny, pikowanie tkanin, przeróbki odzieży, składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich, szycie odzieży na miarę, usługi związane z farbiarstwem, wybielanie
tkanin.
477359
(220) 2017 10 06
AMEX-BĄCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Falknowo
(540) TERMIC+
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 24.13.25
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji, 19 materiały budowlane niemetalowe.
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(210) 477560
(220) 2017 10 11
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) SPINKI
(510), (511) 28 gry planszowe.
(210) 477561
(220) 2017 10 11
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) SYLABOMANIA
(510), (511) 28 gry planszowe.
(210) 477563
(220) 2017 10 11
(731) MATUSZ ROMAN PHOTOS4FUN, Rzeszów
(540) P4F
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne cyfrowe, photobudki,
41 pokazy sprzętu fotograficznego w celach szkoleniowych
lub rozrywkowych, wypożyczanie aparatów fotograficznych,
pomoc w organizowaniu imprez o charakterze rozrywkowym bądź edukacyjnym, fotografia portretowa, edycja zdjęć.
(210) 477629
(220) 2017 10 12
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-NYLON

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice
polimerowe, nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone]
sztuczne żywice do celów przemysłowych, nieprzetworzone żywice sztuczne jako surowce w postaci proszków, płynów lub past, nieprzetworzone żywice poliamidowe, 7 części drukarek 3D, kartridże do drukarek 3D, szpule do drukarek
3D, 17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane
w druku 3D, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic
poliamidowych.
477659
(220) 2017 10 13
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) BIOTYNA Multieffect
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.12
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
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477680
(220) 2017 10 13
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) UroProwitC
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
477682
(220) 2017 10 13
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) SKRZYP PRO beauty

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
477683
(220) 2017 10 13
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) MemoryFlav Ginkqo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.25
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
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medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.
477768
(220) 2017 10 17
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) Naturalnie SOKOŁÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby
na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania
gotowe na bazie mięsa, zupy na bazie mięsa.
477786
(220) 2017 10 17
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SMAKI PODRÓŻY
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa szynka,
kiełbasa, kabanosy, zupy.
(210)
(731)

477789
(220) 2017 10 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) iHELP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 477793
(220) 2017 10 17
(731) MAZUR PRZEMYSŁAW, Warszawa
(540) LUXRAD

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.18
(510), (511) 11 grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze, instalacje do ogrzewania wodnego, kaloryfery elektryczne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne,
naczynia zbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, zaślepki do grzejników, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], zawory powietrzne
do instalacji ogrzewania parowego, urządzenia elektryczne
do ogrzewania, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe,
instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wody
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[aparatura], elektryczne podgrzewacze wody do wanien,
rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury kotłowe
centralnego ogrzewania, instalacje do dystrybucji wody,
antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do suszenia [odwadniania], armatura
bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych,
urządzenia do ujęcia wody, armatura do regulacji urządzeń
wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie mieszające do rur wodociągowych,
bojlery gazowe, bojlery, inne niż części maszyn, ciśnieniowe
zbiorniki wody, czyste komory [instalacje sanitarne], dmuchawy kominowe, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], urządzenia zasilające kotły grzewcze,
35 sprzedaż w tym sprzedaż on-line takich produktów jak:
grzejniki do centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze, instalacje do ogrzewania wodnego, kaloryfery elektryczne, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, naczynia zbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, urządzenia do ogrzewania, zaślepki do grzejników, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego, zawory termostatyczne [części instalacji
grzewczych], zawory powietrzne do instalacji ogrzewania
parowego, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia do ogrzewania
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, instalacje do zaopatrywania w wodę, podgrzewacze wody [aparatura], elektryczne
podgrzewacze wody do wanien, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, rury kotłowe centralnego ogrzewania,
instalacje do dystrybucji wody, antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do suszenia [odwadniania], armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, urządzenia do ujęcia
wody, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie
mieszające do rur wodociągowych, bojlery gazowe, bojlery,
inne niż części maszyn, ciśnieniowe zbiorniki wody, czyste
komory [instalacje sanitarne], dmuchawy kominowe, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające],
urządzenia zasilające kotły grzewcze, reklama, public relations, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, projektowanie
materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów,
tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, kolportaż próbek, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklamy telewizyjne, radiowa reklama, reklama bilboardowa, administrowanie programami lojalności konsumenta,
importowo-eksportowe agencje, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą która zajmuje się
udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, pozyskiwanie danych do kompu-
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terowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla osób
trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 37 montaż i naprawy instalacji
grzewczych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, usługi hydrauliczne, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, murowanie, szlifowanie,
doradztwo inżynieryjne, budownictwo, nadzór budowlany,
informacja budowlana, budownictwo przemysłowe, konsultacje budowlane, budowa pawilonów i sklepów targowych,
wynajem sprzętu budowlanego, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, usługi w zakresie lakiernictwa, lakierowanie
proszkowe, pokrywanie powłokami ochronnymi, powłokami
barwnymi.
477796
(220) 2017 10 17
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) GLIKOSTOP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

(210) 477840
(220) 2017 10 17
(731) CYBULSKA ALEKSANDRA OLSIKOWA, Warszawa
(540) Olsikowa
(510), (511) 9 dane zapisane elektronicznie, nośniki danych
zawierające typograficzne kroje czcionek, zapisane pliki danych, animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, biuletyny elektroniczne do pobrania,
e-booki, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, filmy
do pobrania, filmy rysunkowe animowane, filmy wideo, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, grafiki komputerowe do pobrania, komiksy do pobrania, książki elektroniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania
z Internetu, książki zapisane na płytach, nagrane dyski wideo,
nagrane płyty CD ROM, nagrane płyty CD-i, nagrane płyty
DVD, nagrania audio i wideo, nagrania multimedialne, nagrania wideo, nagrania wideo do pobrania, nagrania wideo z filmami, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach
CD-ROM, pobieralne broszury elektroniczne, podcasty, podcasty do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje elektroniczne, do pobrania, płyty nagrane z obrazami, płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, tygodniowe publikacje w formie
elektronicznej do pobrania z Internetu, wzory projektów graficznych do pobrania, futerały na elektroniczne notesy, futerały na telefony, futerały na tablety, futerały na laptopy, futerały na okulary, futerały na telefony komórkowe, futerały
przystosowane do notebooków, futerały przystosowane
do komputerów, futerały na telefony [specjalnie dopasowane], futerały przystosowane do komputerów typu netbook,
futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji
skóry, futerały do telefonów komórkowych z materiału lub
z materiałów tekstylnych, tablety graficzne, tablety, komputer tablet, tablety cyfrowe, tablety graficzne [digitizery],
oprogramowanie do tabletów, pokrowce do tabletów, etui
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do tabletów, skórzane etui na tablety, pokrowce z klapką
do tabletów, 16 książeczki do kolorowania dla dorosłych, materiały drukowane, papier i karton, obrazy, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, portrety, prace
malarskie i kaligraficzne, reprodukcje obrazów, rysunki, rysunki graficzne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, ilustrowane albumy, książki do rysowania, komiksy japońskie [manga], książki z grafiką, książki
z obrazkami, notesy na zapiski, powieści graficzne, powieści
graficzne typu manga, afisze, plakaty, druki w formie obrazów, drukowane materiały piśmienne, drukowane opowieści
przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, historyjki obrazkowe, kalendarze ścienne, karty obrazkowe, karykatury, komiksy, książeczki do kolorowania, lekcje drukowane, naklejki [kalkomanie], nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], odbitki kolorowe, plakaty wykonane
z papieru, odbitki, oprawione plakaty, papierowe wyroby artystyczne, plakaty z kartonu, podręczniki instruktażowe,
podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, publikacje drukowane, szkice, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, tatuaże zmywalne, tatuaże usuwalne
[kalkomanie], transparenty z papieru, materiały do rysowania, materiały przeznaczone dla artystów, szablony do rysowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], kalendarze drukowane, kalendarze kieszonkowe, kalendarze na biurko,
kartki do notowania, kartki papieru do robienia notatek, kołonotatniki, notatniki, notatniki ilustrowane, notatniki [notesy],
notesy [artykuły papiernicze], pamiętniki, dzienniki, papierowe artykuły piśmienne, przylepne kartki na notatki, usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, bloczki notatnikowe,
publikacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne,
28 zabawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komiksy japońskie [manga], usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na laptopy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na okulary, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na telefony komórkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały przystosowane do notebooków, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: futerały przystosowane do komputerów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na telefony [specjalnie dopasowane], usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: futerały przystosowane do komputerów typu netbook, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów
tekstylnych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety graficzne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: tablety,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komputer tablet, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety cyfrowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tablety graficzne [digitizery], usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: oprogramowanie
do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pokrowce do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: etui
do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: skórzane etui na tablety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pokrowce z klapką do tabletów, usługi sprzedaży detalicznej
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związane z następującymi produktami: materiały drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: papier i karton, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: obrazy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: obrazy
i zdjęcia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: portrety, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: prace malarskie i kaligraficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje obrazów, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: rysunki,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rysunki graficzne, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ilustrowane albumy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki do rysowania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki z grafiką, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: książki z obrazkami, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notesy na zapiski, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: powieści graficzne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: powieści graficzne typu manga, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: afisze, plakaty,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: druki w formie obrazów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane materiały piśmienne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: drukowane reprodukcje dzieł sztuki, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: historyjki obrazkowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze ścienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: karty obrazkowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: karykatury, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: komiksy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książeczki
do kolorowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książeczki do kolorowania dla dorosłych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lekcje drukowane, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: naklejki
[kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nalepki, naklejki [materiały piśmienne], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: odbitki kolorowe, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: odbitki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
oprawione plakaty, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: papierowe wyroby artystyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: plakaty wykonane z papieru, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: plakaty
z kartonu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki instruktażowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
podręczniki pomocnicze do nauki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki instruktażowe do celów nauczania, usługi sprzedaży detalicz-
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nej związane z następującymi produktami: publikacje
drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szkice, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: reprodukcje fotograficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje
graficzne dzieł sztuki, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: tatuaże zmywalne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: transparenty z papieru, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: tatuaże usuwalne
[kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do rysowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały przeznaczone dla artystów, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: szablony do rysowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za linię], usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze kieszonkowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kalendarze na biurko, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kartki do notowania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kartki papieru do robienia notatek, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kołonotatniki,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: notatniki ilustrowane, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki [notesy], usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: notesy [artykuły papiernicze],
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pamiętniki, dzienniki, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: papierowe artykuły
piśmienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przylepne kartki na notatki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: usuwalne samoprzylepne kartki do notatek, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: bloczki
notatnikowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje edukacyjne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane materiały edukacyjne, usługi handlu detalicznego
on-line obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy
do pobrania, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej
związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek,
usługi handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dane zapisane elektronicznie,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nośniki danych zawierające typograficzne kroje
czcionek, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zapisane pliki danych, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
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produktami: biuletyny elektroniczne do pobrania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: e-booki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: edukacyjne materiały na zajęcia,
do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: filmy do pobrania, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: filmy rysunkowe animowane, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: komiksy do pobrania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
filmy wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grafika do pobrania do telefonów komórkowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grafiki komputerowe do pobrania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki elektroniczne do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: książki
zapisane na płytach, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: nagrane dyski wideo, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane płyty CD ROM, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: nagrane płyty CD-i,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane płyty DVD, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: nagrania audio i wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: nagrania multimedialne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: nagrania wideo do pobrania, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania
wideo z filmami, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: oprogramowanie multimedialne
zapisane na płytach CD-ROM, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: pobieralne broszury
elektroniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podcasty, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podcasty
do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podręczniki szkoleniowe w formie
programu komputerowego, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje elektroniczne, do pobrania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyty nagrane z obrazami, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wzory projektów graficznych do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na elektroniczne notesy, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: futerały na telefony,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: futerały na tablety, 38 transmisje na żywo dostępne
przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi wydawnicze i reporterskie,
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usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, tworzenie filmów rysunkowych, nauka rysowania, produkcja programów
telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, usługi edukacyjne, szkolenia edukacyjne, publikowanie książek edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych, dostarczanie
informacji edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne związane z malowaniem, produkcja filmów w celach edukacyjnych, usługi
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych
lub za pośrednictwem Internetu, produkcja nagrań audio
i video oraz usługi fotograficzne, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych
transmitowanych za pomocą kamery internetowej, zapewnianie szkoleń on-line, zapewnianie rozrywki on-line, publikowanie materiałów multimedialnych on-line, zapewnianie
kursów szkoleniowych on-line, usługi nauki na odległość świadczone on-line, zapewnianie zajęć on-line dla niewielkiej grupy
uczniów, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie
komiksów on-line, nie do pobrania, udostępnianie powieści
graficznych on-line, nie do pobrania, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania).
477844
(220) 2017 10 17
VIVE PROFIT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) To mi pasuje!
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież,
obuwie, nakrycia głowy używane, 40 recykling odpadów,
recykling odpadów w postaci odzieży używanej, sortowanie odpadów i surowców wtórnych, sortowanie odpadów
w postaci odzieży używanej, unieszkodliwianie odpadów,
przerób odpadów poużytkowych, spalanie śmieci i odpadków, unieszkodliwianie odpadów, usługi unieszkodliwiania
odpadów.
477887
(220) 2017 10 18
TOMPOL INVESTMENTS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Myjomice
(540) BEST PUR Polymers

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa – półprzetworzona, półprodukty z pianki poliuretanowej, wypełnienia z tworzyw
sztucznych, szczeliwa z poliuretanu, folia poliuretanowa, inna
niż do pakowania, 35 usługi sprzedaży towarów: pianka poliuretanowa półprzetworzona, półprodukty z pianki poliuretanowej,
wypełnienia z tworzyw sztucznych, wypełnienia z pianki syntetycznej lub włókien syntetycznych, szczeliwa z poliuretanu, folia
poliuretanowa inna niż do pakowania, wypełnienia nie z gumy,
tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu.
477961
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) BRICO
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)

477962
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) ORLANDO
(510), (511) 20 meble.

(210)
(731)

477963
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) RAFAŁ
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)

477964
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) BONO
(510), (511) 20 meble.

(210)
(731)

477969
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) IWA
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)

477970
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) SPRINT
(510), (511) 20 meble.

(210)
(731)

477971
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) FAUNA
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)

477972
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) LANCO
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)
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477973
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) NIAGARA
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)

477974
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) OLGA
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)

477975
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) OLIER
(510), (511) 20 meble.

(210)
(731)

477976
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) OVIEDO
(510), (511) 20 meble.

(210)
(731)

477977
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) MEMONE
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)

477978
(220) 2017 10 20
GIB MEBLE GANDECKI I BERSKI SPÓŁKA JAWNA,
Mianowice
(540) DENVER
(510), (511) 20 meble.
(210)
(731)

(210) 478053
(220) 2017 10 23
(731) ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(540) edicta
(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
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, oprogramowanie i programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 38 telekomunikacja,
transmisja danych, przesyłanie informacji za pomocą urządzeń elektronicznych, zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, Internetu, łączności
satelitarnej, bezprzewodowych sieci komunikacyjnych i kablowych, udostępnianie stron internetowych, baz danych,
elektronicznych tablic ogłoszeń, forów on-line, katalogów,
muzyki, programów wideo i audio, komunikacja przez komputer, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa
analiza i badanie usług, projektowanie, ekspertyzy i rozwój
sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci kompu-
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terowych, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych,
sprzętu przetwarzającego dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, programowanie komputerów lub sprzętu
przetwarzającego dane, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
odzyskiwanie danych komputerowych, wypożyczanie komputerów, archiwizacja elektronicznych baz danych, usługi
w zakresie utrzymania komputerowych baz danych, usługi
w zakresie odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz danych, informacja o powyższych usługach.
478055
(220) 2017 10 23
LOVELY DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Makowiska
(540) TULIŚ
(510), (511) 20 poduszki, poduszki z wypełnieniem, poduszki do karmienia niemowląt, zagłówki - poduszki dla niemowląt [podpórki], poduszki do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, ochraniacze do łóżeczek dziecięcych,
24 kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt [rożki], ochronne
pokrowce [narzuty] na materace i meble, ścianki ochronne
do łóżek dziecięcych [pościel], 28 zabawki, zabawki pluszowe, zabawki wypchane, pluszowe zabawki, zabawki dla niemowląt, zabawki rozwojowe dla niemowląt, wielofunkcyjne
zabawki dla niemowląt, maty do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, zabawki imitujące przedmioty używane
przez dorosłych w życiu codziennym, zabawki dla dzieci,
zabawki z tkanin, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, przytulanki w postaci zwierząt.
(210)
(731)

478166
(220) 2017 10 24
VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa
(540) Venezia. Jeszcze tyle kroków przed Tobą.
(510), (511) 18 torebki, torebki damskie, torby podróżne,
torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki
skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra, imitacje skóry,
ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry
wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny do mebli
ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, paski
skórzane (inne niż odzież), paski skóropodobne (inne niż
odzież), 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska, męska,
młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, męskie, młodzieżowe i dziecięce, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę,
odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania, swetry,
bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki, kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne,
legginsy, majtki, kąpielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle,
kostiumy, czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich, nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, marynarki, odzież na gimnastykę, odzież
gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji
skóry, okrycia wierzchnie, paski, kurtki, cholewki do obuwia,
czubki do obuwia, antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
obcasy do obuwia, paski do obuwia, paski skórzane, paski
skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych,
kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne, 35 sprzedaż,
reklama i promocja towarów: torebki, torebki damskie, tor(210)
(731)
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by podróżne, torby turystyczne, torby plażowe, torebki skórzane, torebki skóropodobne, torby i saszetki męskie skóra,
imitacje skóry, ćwieki ze skóry, nici ze skóry, pudełka ze skóry
lub ze skóry wtórnej, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej,
pasy naramienne ze skóry, zawory, wentyle ze skóry, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje ze skóry
do mebli, paski skórzane (inne niż odzież), paski skóropodobne (inne niż odzież), odzież, obuwie, nakrycia głowy, okrycia
wierzchnie, mufki, kombinezony, nauszniki, odzież damska,
męska, młodzieżowa i dziecięca, obuwie damskie, męskie
młodzieżowe i dziecięce, bluzki, sukienki, odzież na gimnastykę, odzież papierowa, sportowe: koszulki, buty, ubrania,
swetry, bluzy, obuwie sportowe, odzież sportowa, kamizelki,
kąpielówki, ubrania dla kolarzy, koszule, koszulki gimnastyczne, legginsy, majtki, kąpielowe płaszcze, sandały, slipy, pantofle, kostiumy, czepki, bielizna, korki do butów piłkarskich,
nakrycia głowy, nauszniki, buty narciarskie, kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, marynarki, odzież na gimnastykę,
odzież gotowa, odzież wodoodporna, odzież ze skóry i z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, paski, kurtki, cholewki do obuwia, czubki do obuwia, antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
obcasy do obuwia, paski do obuwia, paski skórzane, paski
skóropodobne, kurtki skórzane, kurtki ze skór lakierowanych,
kurtki ze skór naturalnych, kurtki skóropodobne.
(210) 478187
(220) 2017 10 24
(731) ORZECHOWSKI PAWEŁ LIVINGHOME, Warszawa
(540) Livinghome
(510), (511) 37 budowa i remonty obiektów, 42 projektowanie obiektów, wnętrz.
(210) 478221
(220) 2017 10 25
(731) FILIPIAK TOMASZ EDWARD, Warszawa
(540) FILIMED
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy mineralne do żywności, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, ziołowe suplementy oraz
dodatki dietetyczne dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, herbata lecznicza, napary i nalewki do celów leczniczych, napoje lecznicze, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
preparaty medyczne do odchudzania, 41 usługi szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z dietą, usługi kursów w zakresie
odchudzania, usługi edukacyjne dotyczące gotowania, przygotowywania dietetycznych posiłków, usługi edukacji sportowej, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej,
usługi klubów sportowych: usługi doradcze i trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi trenerów osobistych,
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi
prowadzenia zajęć dotyczących kontrolowania wagi. usługi prowadzenia zajęć dotyczących redukcji wagi, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi dostarczania posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi przygotowywania
posiłków i napojów, usługi spersonalizowanego planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradztwa kulinarnego, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi dietetyków, usługi medyczne świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi doradztwa dietetycznego, usługi planowania i nadzorowania diety,
usługi w zakresie odchudzania, usługi gabinetów odchudzania: usługi doradztwa w zakresie diety i odżywiania się,
usługi konsultacyjne z dziedziny żywienia, usługi doradcze
dotyczące odżywiania, usługi lekarskie: usługi w zakresie ba-
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dań lekarskich, usługi w zakresie analiz medycznych do diagnostyki i leczenia ludzi: usługi badań medycznych, usługi
badań w zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób,
usługi medyczne związane z diagnozowaniem i leczeniem
schorzeń w zakresie kardiologii, neurologii, diabetologii, ortopedii oraz reumatologii, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi rehabilitacji fizycznej, opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów
rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji o wartości
odżywczej produktów spożywczych: udzielanie informacji
w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.
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rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji o wartości
odżywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji
w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego.
478225
(220) 2017 10 25
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex LEON ROZWÓJ Żelazo + Wit.C JABŁKA
MANGO GRUSZKI
(210)
(731)

(210) 478223
(220) 2017 10 25
(731) FILIPIAK TOMASZ EDWARD, Warszawa
(540) FILIMED

(531) 02.09.01, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy mineralne do żywności, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, ziołowe suplementy oraz
dodatki dietetyczne dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, herbata lecznicza, napary i nalewki do celów leczniczych, napoje lecznicze, herbata odchudzająca do celów leczniczych,
preparaty medyczne do odchudzania, 41 usługi szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, świadczenie usług
edukacyjnych związanych z dietą, usługi kursów w zakresie
odchudzania, usługi edukacyjne dotyczące gotowania, przygotowywania dietetycznych posiłków, usługi edukacji sportowej, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej,
usługi klubów sportowych: usługi doradcze i trenerskie
w zakresie ćwiczeń fizycznych, usługi trenerów osobistych,
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi
prowadzenia zajęć dotyczących kontrolowania wagi, usługi prowadzenia zajęć dotyczących redukcji wagi, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi dostarczania posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi przygotowywania
posiłków i napojów, usługi spersonalizowanego planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradztwa kulinarnego, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi dietetyków, usługi medyczne świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, usługi doradztwa dietetycznego, usługi planowania i nadzorowania diety,
usługi w zakresie odchudzania, usługi gabinetów odchudzania: usługi doradztwa w zakresie diety i odżywiania się,
usługi konsultacyjne z dziedziny żywienia, usługi doradcze
dotyczące odżywiania, usługi lekarskie: usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie analiz medycznych do diagnostyki i leczenia ludzi: usługi badań medycznych, usługi
badań w zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób,
usługi medyczne związane z diagnozowaniem i leczeniem
schorzeń w zakresie kardiologii, neurologii, diabetologii, ortopedii oraz reumatologii, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi rehabilitacji fizycznej, opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów

(531)

03.01.01, 03.01.25, 04.02.20, 05.07.13, 05.07.14, 05.07.15,
21.03.01, 24.15.21, 01.03.15, 26.11.01, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe,
soki, napoje i nektary owocowe i owocowo - warzywne,
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo - warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe i owocowo - warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem
i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy
do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
478226
(220) 2017 10 25
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ROZWÓJ Żelazo + Wit.C

(210)
(731)

(531) 24.15.21, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na ba-
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zie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe,
soki, napoje i nektary owocowe i owocowo - warzywne,
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo - warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe i owocowo - warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem
i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy
do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
478228
(220) 2017 10 25
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ODPORNOŚĆ WitaMiNa C
(210)
(731)

(531) 24.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe,
soki, napoje i nektary owocowe i owocowo - warzywne,
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo - warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe i owocowo - warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem
i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy
do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
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[ECG] do lamp i opraw oświetleniowych LED, sterowniki LED,
diody świecące [LED], czujniki położenia LED, wyświetlacze
z diodami LED, taśmy Led, latarki LED, urządzenia oświetleniowe LED, podwodne lampy LED, żarówki oświetleniowe
LED, oświetlenie nastrojowe LED, lampy bezpieczeństwa
LED, oprawy oświetleniowe LED, maszyny z oświetleniem
LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy],
zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi
[LED], instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych [LED], świece LED.
(210) 478321
(220) 2017 10 27
(731) MEDICOFARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ANGISEPTIN
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie,
leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki odżywcze
do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody
mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla celów leczniczych,
dietetyczne napoje przystosowane dla celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze,
środki do leczenia oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy
do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran, leki uspokajające.
(210) 478329
(220) 2017 10 27
(731) JODŁOWSKI GRZEGORZ GOBA-CAR, Bielsko-Biała
(540)

478279
(220) 2017 10 26
AM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Euro Led
(210)
(731)

(531) 26.03.04, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp
i opraw oświetleniowych LED, sterowniki LED, diody świecące [LED], czujniki położenia LED, wyświetlacze z diodami
LED, 11 taśmy led, latarki LED, urządzenia oświetleniowe LED,
podwodne lampy LED, żarówki oświetleniowe LED, oświetlenie nastrojowe LED, lampy bezpieczeństwa LED, oprawy
oświetleniowe LED, maszyny z oświetleniem LED, oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], zestawy
oświetlenia LED do znaków podświetlanych, bezpłomieniowe świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi
[LED], urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], świece LED, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa następujących towarów: elektroniczne sterowniki

(531) 26.13.25
(510), (511) 12 samochody, samochody ciężarowe ogólnego
i specjalnego przeznaczenia, naczepy i przyczepy do samochodów ciężarowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia,
podwozia i nadwozia samochodów, samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, zabudowy samochodów, samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, w szczególności:
zabudowy skrzyniowe, zabudowy kontenerowe, zabudowy
wywrotkowe, konstrukcje plandekowe, kabiny sypialne do samochodów ciężarowych, spojlery do samochodów, owiewki
do samochodów, 37 usługi zabudowy samochodów, usługi
zabudowy samochodów ciężarowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia, usługi zabudowy przyczep i naczep, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich,
naprawa i konserwacja samochodów, usługi w zakresie odnawiania samochodów, przyczep i naczep, malowanie i oklejanie samochodów, przyczep i naczep.
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478517
(220) 2017 10 31
ECOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ecolife

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 11 urządzenia do filtracji za pomocą osmozy
odwróconej [sprzęt do uzdatniania wody], urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia do dystrybucji wody
[automatyczne], 20 przenośne zbiorniki na wodę [pojemniki] z tworzyw sztucznych, stojaki do butelek, 21 butelki
na wodę, termosy [butelki termiczne], butelki z tworzyw
sztucznych, butelki na napoje dla podróżnych, podstawki
pod butelki [stojaki], butelki shakery sprzedawane puste, butelki ze szkła, butelki na wodę z tworzywa sztucznego, wielokrotnego użytku, sprzedawane puste, 40 usługi uzdatniania
i oczyszczania wody.
(210) 478519
(220) 2017 10 31
(731) ILNICKI GRZEGORZ, Nowa Sól
(540) zjedz pieroga

(531) 08.07.03, 15.07.01, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży żywności, usługi sprzedaży
obwoźnej żywności, 43 obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi restauracyjne,
bary, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe, bistro, kawiarnie, kafeterie, przygotowanie dań żywnościowych na zamówienie oraz ich dostawa.
478527
(220) 2017 10 31
EUROTRADE WORLD COMMERCE S.L., Calle de
Cavanilles, PL
(540) Eurotrade
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje eksportowo-importowe, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie analizy
rynków dotyczące sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla
osób trzecich, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do następujących towarów: żywności, przypraw,
napojów, mięsa, ryb, konserw mięsnych, konserw rybnych,
kosmetyków, urządzeń sanitarnych, artykułów ogrodniczych,
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instrumentów weterynaryjnych, instrumentów medycznych,
aparatów weterynaryjnych, preparatów dietetycznych, sprzętu rolniczego, suplementów dietetycznych, produktów hortologicznych, produktów ogrodniczych, produktów dla zwierząt
domowych, preparatów do pielęgnacji zwierząt, materiałów
na podściółkę dla zwierząt, ściółki dla zwierząt, przyborów
stosowanych do pielęgnacji zwierząt, chemikaliów stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemikaliów stosowanych w przemyśle, chemikaliów stosowanych w ogrodnictwie, chemicznych odczynników testowych do celów
medycznych, odczynników chemicznych do stosowania
w przemyśle, kosmetyków i produktów do pielęgnacji urody,
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, produktów toaletowych, artykułów do czyszczenia, artykułów weterynaryjnych, mebli dla
szpitali, sprzętu medycznego, materiałów do owijania i pakowania z tworzyw sztucznych, papieru, kartonu, drewna, metalu i ze szkła.
478528
(220) 2017 10 31
EUROTRADE WORLD COMMERCE S.L.,
Calle de Cavanilles, PL
(540) E
(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje eksportowo-importowe, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży
towarów i usług dla osób trzecich, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do następujących towarów:
żywności, przypraw, napojów, mięsa, ryb, konserw mięsnych, konserw rybnych, kosmetyków, urządzeń sanitarnych,
artykułów ogrodniczych, instrumentów weterynaryjnych,
instrumentów medycznych, aparatów weterynaryjnych,
preparatów dietetycznych, sprzętu rolniczego, suplementów dietetycznych, produktów hortologicznych, produktów
ogrodniczych, produktów dla zwierząt domowych, preparatów do pielęgnacji zwierząt, materiałów na podściółkę
dla zwierząt, ściółki dla zwierząt, przyborów stosowanych
do pielęgnacji zwierząt, chemikaliów stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemikaliów stosowanych
w przemyśle, chemikaliów stosowanych w ogrodnictwie,
chemicznych odczynników testowych do celów medycznych, odczynników chemicznych do stosowania w przemyśle, kosmetyków i produktów do pielęgnacji urody, preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, produktów toaletowych, artykułów do czyszczenia, artykułów weterynaryjnych, mebli dla
szpitali, sprzętu medycznego, materiałów do owijania i pakowania z tworzyw sztucznych, papieru, kartonu, drewna,
metalu i ze szkła.
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478551
(220) 2017 11 02
PROFI CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała
(540) lendup pl
(210)
(731)

(531) 21.01.25, 26.03.06, 27.05.01
(510), (511) 36 pożyczki (usługi finansowe), pożyczki ratalne.
478552
(220) 2017 11 02
PROFI CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała
(540) lendup pl Więcej niż pożyczka
(210)
(731)

(531) 21.01.25, 26.03.06, 27.05.01
(510), (511) 36 pożyczki (usługi finansowe), pożyczki ratalne.
(210) 478564
(220) 2017 11 02
(731) MICHNO SYLWIA BEAUTY INTERNATIONAL, Młynka
(540) DERMEDICS
(510), (511) 3 kosmetyki wszelkiego typu/rodzaju dla dorosłych i dzieci do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów, 5 preparaty
do celów farmaceutycznych i terapeutycznych, jak i do celów
medycyny estetycznej, w tym serum, eliksiry, toniki, balsamy,
preparaty dietetyczne lub farmaceutyczne w tym syropy,
suplementy diety, które dostarczają składników odżywczych
(witaminy, minerały, błonnik, kwasów tłuszczowych lub
aminokwasów), które są ukierunkowane na poprawę stanu
skóry, preparaty farmaceutyczne i terapeutyczne jak również
do celów szpitalnych, w tym żele do terapii laserowych, żele
do ultrasonografii, żele do EEG / EKG, żele do celów szpitalnych, preparaty znieczulające i preparaty przeciwbólowe,
preparaty farmaceutyczne do redukcji blizn pooperacyjnych,
preparaty do inwazyjnych terapii z igłami, takie jak: preparaty
farmaceutyczne do leczenia chorób skóry i podrażnień skóry, preparaty medyczne do włosów, homeopatyczne farmaceutyki, preparaty, które są wprowadzane pod skórę igłami,
a także igłowymi metodami, preparaty do pielęgnacji skóry
do zabiegów z igłami i/lub elektrodami, preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób skarpowych łupież i łysienie,
preparaty antybakteryjne dla skóry opieka obejmująca antybiotyki, antyseptyki, 10 aparatura i przyrządy do medycyny
estetycznej i medycznej, sprzęt i instrumenty stymulujące
skórę do celów kosmetycznych i medycznych, aparatury
i przyrządy z modułami igłowymi stosowanymi w celu poprawy skóry, lasery do celów kosmetycznych i biostymulacji
skóry, detektory do zastosowań medycznych w celu sprawdzenia stanu skóry podczas zabiegów, sprzęt do krioterapii,
sprzęt medyczny do mikropigmentacji, medyczny i/lub kosmetyczny sprzęt do usuwania blizn, medyczne i/lub kosmetyczne urządzenia do mezoterapii mikro-igłowej, medyczne
i/lub kosmetyczne urządzenia do biostymulacji, medyczne
i/lub kosmetyczne narzędzia do perforowania skóry, które
używają igieł i modułów igłowych, sprzęt medyczny i/lub
kosmetyczny do odmładzania skóry i odchudzania, sprzęt
medyczny do depilacji, sprzęt medyczny i/lub kosmetycz-
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ny do fotoepilacji, urządzenia medyczne i/lub kosmetyczne
do terapii ultradźwiękowej, sprzęt medyczny i/lub kosmetyczny do fizjoterapii, medyczne i/lub wyposażenie kosmetyczne do jontoforezy, medyczny i/lub kosmetyczny sprzęt
do terapii z częstotliwością radiową i mikroprądów, sprzęt
medyczny i/lub kosmetyczny do mezoterapii (mezoterapia
igłowa, mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia bezigłowa),
maszyny i instrumenty ukierunkowane na poprawę stanu
skóry, ręczne sprzęty medyczne i/lub kosmetyczne ukierunkowane na poprawę stanu skóry, a także podzespoły
i akcesoria do wyżej wymienionych aparatów, mianowicie:
uchwyty, wkładki, elektrody, jednorazowe i wielokrotnego
użytku, które są używane w regularnych i/lub dodatkowych
połączeniach z urządzeniem, 35 prowadzenie badań marketingowych i doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi agencji handlowej, marketingowej, public relations, promocja sprzedaży
i reklamy, reklama wszelkiego formatu (korespondencyjne,
telewizyjne, internetowe, billboardowe, kolportaż, prasowe, radiowe), rozpowszechnianie materiałów reklamowych:
próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, organizowanie targów i wystaw,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, kreacja wizerunku, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 41 prowadzenie szkoleń i seminariów
związanych z medycyną estetyczną, prowadzenie akademii
edukacyjnych z zakresu dermatologii i kosmetologii, organizowanie i prowadzenie wystaw, pokazów piękności, imprez
piękności, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
konkursów piękności, kursów korespondencyjnych, warsztatów, usługi szkolenia i nauczania, w tym kursy on-line i kursy
elektroniczne, 44 usługi medyczne w dziedzinie medycyny
estetycznej i mikropigmentacji medycznej, prowadzenie
terapii medycznych i kosmetycznych oraz zabiegów, w tym
rehabilitacji po zabiegach chirurgicznych, wykonywanie
zabiegów medycznych i terapii pod względem wspomagania wzrostu włosów, implanty włosów, opieka zdrowotna wszystkich znaczeń, w tym fizjoterapia, pielęgnacja
urody wszelkich znaczeń (w tym tatuaż, mikropigmentacja,
manicure, masaż), prowadzenie salonów piękności, klinik
piękności, centrów SPA i kliniki, 45 licencjonowanie praw
własności intelektualnej, licencjonowanie korporacyjnych
(wizualnych) praw do tożsamości, licencjonowanie koncepcji
franczyzowych.
478583
(220) 2017 11 03
MARSON TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NP Najlo PROFESSIONAL
(210)
(731)
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(531) 05.05.20, 25.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, podkłady do paznokci, lakiery do paznokci, żele
do paznokci, zmywacze do paznokci, odżywki utwardzające
do paznokci, tipsy, kremy do rąk, balsamy do rąk, sztuczne
rzęsy, kosmetyki do makijażu oczu, preparaty do usuwania
skórek, 8 narzędzia ręczne do pielęgnacji skóry oczu i paznokci, 9 drukarki do malowania paznokci, 11 lampy utwardzające paznokcie, suszarki do paznokci.

478599
(220) 2017 11 03
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) FARGO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne
dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe
konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady
niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty
niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy
budowlane, 35 agencje importowo - eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej, dotyczącej sprzedaży:
produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary w sklepie lub hurtowni z: produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami
i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)
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478602
(220) 2017 11 03
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) TEMPRE
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły,
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe,
niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały
ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały
budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień,
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych
do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych
przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej, dotyczącej sprzedaży: produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z: produktami
przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(210)
(731)

478607
(220) 2017 11 03
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PAN LUDEK
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
słodycze.

Nr ZT01/2018

(210) 478658
(220) 2017 11 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(210) 478656
(220) 2017 11 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(531) 19.03.25, 17.02.02, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi.

(531) 17.02.02, 19.03.25, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi.
(210) 478659
(220) 2017 11 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(210) 478657
(220) 2017 11 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(531) 19.03.25, 17.02.02, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi.

(531) 17.02.02, 19.03.25, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi.

Nr ZT01/2018
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(210) 478660
(220) 2017 11 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(531) 17.02.02, 19.03.25, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi.
(210) 478662
(220) 2017 11 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(531) 17.02.02, 19.03.25, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi.
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(210) 478663
(220) 2017 11 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(531) 17.02.02, 19.03.25, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi.
(210) 478665
(220) 2017 11 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

(531) 17.02.02, 19.03.25, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi.
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(210) 478666
(220) 2017 11 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540)

Nr ZT01/2018

sieci przyłączy instalacji wodociągowej, wodno - kanalizacyjnej i gazu, instalowanie urządzeń oraz instalacji wewnętrznej wodno - kanalizacyjnej, w tym hydroforowej, przeciwpożarowej, w tym hydrantowej, tryskaczowej, wewnętrznej
centralnego ogrzewania, grzewczej, odnawialnych źródeł
energii, wewnętrznej gazu, instalowanie urządzeń oraz
instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, w tym
instalacji bytowej i oddymiania, usługi w zakresie naprawy
i konserwacji budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, usługi instalowania i naprawy wind, usługi w zakresie przygotowania placu pod budowę, zwłaszcza osuszania
i drenażu gruntów, usuwania humusu, przyłączy do sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby budowy i wycinania
i karczowania drzew, usługi w zakresie czyszczenia budynków od zewnątrz, usługi w zakresie czyszczenia budynków
od wewnątrz, odśnieżanie, usługi w zakresie montażu rusztowań, wynajmu sprzętu i maszyn budowlanych, w tym także koparek, buldożerów, żurawi, usługi informacji, doradztwa
i nadzoru budowlanego.
478732
(220) 2017 11 08
BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) Bielenda JUICY JELLY
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki
i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne,
kosmetyki do stylizacji włosów, balsamy do ust.
(210)
(731)

(531) 17.02.02, 19.03.25, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy diety dla ludzi.
478688
(220) 2017 11 07
KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA - SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków
(540) KK KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.13, 27.05.22, 26.11.12, 26.11.13, 24.17.02,
25.01.05, 26.04.02
(510), (511) 36 zarządzania i administrowania nieruchomościami i majątkiem nieruchomym, oszacowania i wyceny
majątku nieruchomego, pośrednictwa w zakresie majątku
nieruchomego, wynajmowania mieszkań, lokali usługowych
i pomieszczeń biurowych, usługi w zakresie agencji nieruchomości, dzierżawy nieruchomości, pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, w szczególności w zakresie
lokali mieszkalnych, biurowych, usługowych, miejsc parkingowych, pomieszczeń magazynowych, garaży i komórek
lokatorskich, 37 usługi: budowlane zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego, biurowego i przemysłowego,
rozbiórki budynków, konserwacji sieci i instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, usługi izolacji
budynków, instalowanie urządzeń oraz linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, urządzeń oraz instalacji
elektrycznych, telekomunikacyjnych, internetowych, radiowo - telewizyjnych, alarmowych, w tym antywłamaniowych,
przeciwpożarowych, kontroli dostępu, detekcji gazów, monitoringu wizyjnego, domofonowych, automatyki kontrolno
- pomiarowej i komputerowych, instalowanie urządzeń oraz

(210) 478791
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) CHONDROFLEX

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
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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) 478792
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Freshminn

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
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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) 478793
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) SILIMAR

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla 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 odchudza-
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jąca 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.

Nr ZT01/2018

478830
(220) 2017 11 10
KWIATKOWSKA AGNIESZKA STAR LASH ACADEMY,
Kraków
(540) STARLASH academy

(210)
(731)

(210) 478794
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) UROMAL

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

(531) 01.01.02, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki i produkty do pielęgnacji rzęs
i brwi, kosmetyki do odtłuszczania oraz oczyszczania naturalnych rzęs, sztuczne rzęsy, henna do brwi i rzęs, farba
do rzęs, kleje do przymocowania sztucznych rzęs, szczoteczki do rzęs, taśmy do rzęs, płatki do aplikacji rzęs, 8 separatory
do rzęs, pęsety do stylizacji rzęs i brwi, zalotki do rzęs, akcesoria do stylizacji rzęs i brwi, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach jak również za pomocą stron internetowych
kosmetyków, produktów i asesorii związanych ze stylizacją,
przedłużaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją rzęs i brwi,
sztucznych rzęs, klejów do rzęs, pęset, płatków do aplikacji
sztucznych rzęs, szczoteczek do pielęgnacji rzęs, preparatów
odtłuszczających przed zabiegami stylizacji rzęs, kuferków
kosmetycznych, lamp i systemów oświetleniowych dla prowadzenia usług przedłużania rzęs, 41 prowadzenie szkoleń,
warsztatów i seminariów w dziedzinie stylizacji, przedłużania
i zagęszczania rzęs i brwi, usługi w zakresie szkolenia instruktorów w dziedzinie stylizacji rzęs i brwi, organizowanie konkursów w dziedzinie stylizacji rzęs i brwi, szkolenia z technik
dostępnych na rynku rzęsowym, nauka i edukacja w zakresie
stylizacji rzęs i brwi, 44 usługi pielęgnacji urody w szczególności w zakresie rzęs i brwi, usługi przedłużania rzęs, usługi
koloryzacji rzęs, usługi podkręcania rzęs.
(210) 478849
(220) 2017 11 10
(731) ALPEN PHARMA AG, Berno, Szwajcaria
(540) Alpikol

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
suplementy żywnościowe, mineralne suplementy diety
dla ludzi, probiotyki (suplementy), preparaty probiotyczne
do celów medycznych pomagające w utrzymaniu natural-
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nej równowago flory w układzie trawiennym, odżywcze
suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
dla ludzi nie przeznaczone do celów leczniczych, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach
dietetycznych, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety dla
niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, żywność
dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, preparaty dla
niemowląt nie zawierające laktozy, preparaty dietetyczne
dla dzieci, nutraceutyki do stosowania jako suplementy
diety, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty
farmaceutyczne, preparaty i artykuły higieniczne, leki dla
ludzi, leki ziołowe, leki homeopatyczne, lekarstwa przeciw
zaparciem, leki do celów stomatologicznych, leki pomocnicze (wspierające) do celów medycznych, leki wzmacniające,
lekarstwa na kaszel, preparaty medyczne, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych,
preparaty dietetyczne do użytku medycznego, dietetyczne
środki spożywcze przystosowane do celów medycznych,
lecznicze dodatki do żywności, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, balsamy do użytku
medycznego, kremy do rąk do celów medycznych, kremy
do użytku dermatologicznego, zioła lecznicze, kremy ziołowe do celów medycznych, mieszanki ziołowe do użytku
medycznego, toniki do celów medycznych, maści do celów
farmaceutycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, napary lecznicze, lecznicze napoje mineralne, herbata
ziołowa (napoje lecznicze), herbata odchudzająca do celów
medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, olejki lecznicze, preparaty lecznicze na porost włosów, sole do celów
medycznych, syrop na kaszel, syropy do użytku farmaceutycznego, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych,
intymne preparaty nawilżające, środki do higieny intymnej
dla kobiet, plastry lecznicze, mydła lecznicze, szampony
lecznicze, lecznicze pudry do ciała.
478856
(220) 2017 11 13
ELASTYCZNY KLINKIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Gdańsk
(540) HAAKSBERGEN

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(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, 19 materiały
budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe.
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478863
(220) 2017 11 13
VOLCANIC MINERALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Posada
(540) POLAWIX
(510), (511) 1 środek poprawiający właściwości gleby.

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

478894
(220) 2017 11 13
VIREGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(531) 26.13.25, 26.01.01, 18.04.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama
pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej, impresariat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż
próbek, komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV
dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, poszukiwania
w zakresie patronatu, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamo-
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wych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne
zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji
[dla nieobecnych abonentów], telemarketing, uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne,
usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
marketingowe, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych
inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
usługi przeglądu prasy, usługi sekretarskie, usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi
w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje
ściągania wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, bankowość on-line, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów wartościowych,
emisja czeków podróżnych, emisja kart kredytowych, faktoring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe izby
rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana
walut, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, organizacja zbiórek,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo
w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych,
sponsorowanie finansowe, szacowanie kosztów naprawy
[wycena finansowa], transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie
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rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez
wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi
banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych,
usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne,
usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe,
usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, weryfikacja czeków, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki,
wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wynajem biur do coworkingu, wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
(210) 478906
(220) 2017 11 13
(731) SKRZYŃSKA PAULINA, Warszawa
(540) Bong Bong ASIAN BISTRO

(531)

21.01.25, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.11.02, 02.05.03,
02.03.09, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
478908
(220) 2017 11 13
JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) PALO
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe,
drzwi metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej
klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki brukowe
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb
górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty
drogowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe
i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych,
bloczków betonowych, cementowych i ze sztucznego ka(210)
(731)
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mienia, bram metalowych, desek, drewna budowlanego,
kostki brukowej niemetalowej, materiałów niemetalowych
do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć
niemetalowych dla budownictwa, słupów cementowych,
sztucznego kamienia.
478910
(220) 2017 11 13
JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) GORC SPLIT
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe,
drzwi metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej
klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki brukowe
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb
górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty
drogowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe
i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych,
bloczków betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek, drewna budowlanego,
kostki brukowej niemetalowej, materiałów niemetalowych
do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć
niemetalowych dla budownictwa, słupów cementowych,
sztucznego kamienia.
(210)
(731)

478912
(220) 2017 11 13
JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) ROMA NOVA
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe,
drzwi metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej
klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki brukowe
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb
górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty
drogowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe
(210)
(731)
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i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych,
bloczków betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek, drewna budowlanego,
kostki brukowej niemetalowej, materiałów niemetalowych
do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć
niemetalowych dla budownictwa, słupów cementowych,
sztucznego kamienia.
(210) 478914
(220) 2017 11 13
(731) SZWAJGIER JUSTYNA, Lublin
(540) Pracownia Sprytna Igiełka

(531) 09.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 krawiectwo, 42 projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie mody, projektowanie
akcesoriów mody, projektowanie biżuterii, projektowanie
dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, projektowanie porcelany, projektowanie mebli, projektowanie
rzeźb, projektowanie zabawek, projektowanie stoisk wystawowych, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie
produktu jako wzornictwo przemysłowe, projektowanie
dekoracji wnętrz, usługi projektowania w zakresie wystaw,
projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów.
478916
(220) 2017 11 13
JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA JONIEC, Tymbark
(540) NAMUR
(510), (511) 6 bramy metalowe, drzwi garażowe metalowe,
drzwi metalowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia metalowe, palisady metalowe, przegrody metalowe, przęsła ogrodzeniowe, szlabany metalowe, wyroby ślusarskie ujęte w tej
klasie, 19 balustrady, belki niemetalowe, betonowe elementy
budowlane, betonowe płyty ogrodzeniowe, bloczki betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, bramy niemetalowe, budowlane płyty niemetalowe, deski, drewno budowlane, konstrukcje budowlane niemetalowe, kostki brukowe
niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do budowy i pokryć dróg, materiały betonowe dla potrzeb
górnictwa, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe płyty
drogowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe z pali, ochronne bariery drogowe niemetalowe, palisady niemetalowe, płyty betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, płyty chodnikowe betonowe, cementowe
i ze sztucznego kamienia, pokrycia nawierzchni dróg, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, słupy cementowe,
(210)
(731)
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sztuczny kamień, wyroby betonowe, cementowe i ze sztucznego kamienia, niemetalowe płyty elewacyjne, 37 usługi budowlane, naprawy i remonty obiektów budowlanych z wykorzystaniem balustrad, betonowych płyt ogrodzeniowych,
bloczków betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, bram metalowych, desek, drewna budowlanego,
kostki brukowej niemetalowej, materiałów niemetalowych
do budowy i pokryć dróg, materiałów betonowych dla potrzeb górnictwa, ochronnych barier drogowych niemetalowych, ogrodzeniowych palisad niemetalowych, płyt betonowych, cementowych i ze sztucznego kamienia, pokryć
niemetalowych dla budownictwa, słupów cementowych,
sztucznego kamienia.
(210) 478918
(220) 2017 11 14
(731) DOMINIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PIZZA Dominium

(531)

03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 25.07.03, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 pizza, świeża pizza, makarony, potrawy z makaronu, sosy do makaronów, sałatka z makaronem, potrawy
gotowe zawierające makaron, nadziewany makaron, przyprawy do makaronów na bazie warzyw, kluski, pierogi, ravioli, tortille, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
substytuty kawy, mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto
i wyroby cukiernicze, lody, miód, melasa, sosy (przyprawy),
przyprawy, 43 restauracje, restauracje samoobsługowe,
kawiarnie, bary, bary szybkiej obsługi, kafeterie, lodziarnie,
usługi gastronomiczno-restauracyjne, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
478954
(220) 2017 11 14
NEWCOMMERCE SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BANCOVO.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.01
(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
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolnosterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty - dyski z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące,
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sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie
kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych: smart cards - karty „inteligentne”, karty z pamięcią lub
z mikroprocesorem, czytniki kart, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom „inteligentnym” współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych,
programy komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach
kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe
systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych
informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje
bankowe i finansowe, 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze,
materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting, pomoc
i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe
i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji
handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie
aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, czynności biurowe, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania
personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania
wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji
statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji,
usługi dotyczące „public relations”, usługi w zakresie reklamy
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i cza-
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su reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów
lojalnościowych i programów promocyjnych - usługi biurowe, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi
i tradycyjnymi, prezentowanie ofert produktów finansowych
i bankowych, prezentowanie ofert produktów finansowych
i bankowych na stronach internetowych, prezentowanie
ofert produktów finansowych i bankowych za pośrednictwem platformy informatycznej, prowadzenie platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert
usług finansowych i bankowych, usługi porównywania ofert
finansowych i bankowych, prowadzenie platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie i wybór
ofert usług finansowych lub bankowych przez klientów detalicznych, udostępnianie informacji handlowych, informacja
o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa,
działalność monetarna, majątek nieruchomy, usługi finansowe, usługi bankowe, świadczenie usług maklerskich, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi
w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz
na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna
i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe,
usługi zarządzania aktywami finansowymi - zarządzanie
portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie
obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji
sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją
i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania
emisji papierów wartościowych - underwriting, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń
z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie
usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, usługi prowadzenia
Indywidualnych Kont Emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych,
zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi
depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, leasingowe i factoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń
transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,
dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji
bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi,
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przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów
i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności
bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, wykonywanie czynności z zakresu
działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie
majątkiem, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa w obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku
nieruchomego, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, informacja o powyższych
usługach, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, udostępnianie informacji finansowych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony
internetowej, udostępnianie informacji o ofertach banków
i podmiotów świadczących usługi finansowe, informacja
o powyższych usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji
informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji,
przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez
terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe,
oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych
za pomocą telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu
i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, portale internetowe, prowadzenie forum
on-line, usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych,
umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków
łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet,
informacja o powyższych usługach, obsługa telekonferencji,
przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej, udostępnianie
on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej z branży bankowej i finansowej, informacja o powyższych usługach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, artykułów,
książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio
i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, działalność
sportowa i kulturalna, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali,
imprez plenerowych, imprez integracyjnych, organizacja
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie
wystaw w celach sportowych, edukacyjno- szkoleniowych
oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 badania
oraz usługi - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie,
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analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,
ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie
komputerów i programów komputerowych, programowanie
komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera do użycia
w komputerach i systemach, dostosowywanie programów
do potrzeb użytkownika, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych,
doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, wynajem programów komputerowych i oprogramowania
komputerowego.
478963
(220) 2017 11 14
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) MDA MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE S.A.
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.04
(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej, usługi
sprzedaży systemów informatycznych związanych z usługami transportowymi, hotelarskimi, zarządzaniem nieruchomościami, 36 zarządzanie dworcami autobusowymi, wynajem i dzierżawa powierzchni użytkowych pod działalność
usługowo-handlową, 39 usługi transportu pasażerskiego,
usługi informacji dotyczącej transportu, usługi sprzedaży biletów autobusowych, 42 tworzenie systemów informatycznych związanych z usługami transportowymi, hotelarskimi,
zarządzaniem nieruchomościami, 43 usługi hotelowe.
478964
(220) 2017 11 14
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE S.A.
(510), (511) 35 wynajem powierzchni reklamowej, usługi
sprzedaży systemów informatycznych związanych z usługami transportowymi, hotelarskimi, zarządzaniem nieruchomościami, 36 zarządzanie dworcami autobusowymi, wynajem i dzierżawa powierzchni użytkowych pod działalność
usługowo-handlową, 39 usługi transportu pasażerskiego,
usługi informacji dotyczącej transportu, usługi sprzedaży biletów autobusowych, 42 tworzenie systemów informatycznych związanych z usługami transportowymi, hotelarskimi,
zarządzaniem nieruchomościami, 43 usługi hotelowe.
(210)
(731)

(210) 478965
(220) 2017 11 14
(731) TOMCZEWSKI JAROSŁAW JT PROMOTION, Łódź
(540) BUNGEE GYM

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki informacji, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych,
programy komputerowe, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne: przyrządy do ćwiczeń fizycznych, worki treningowe, piłki,
rowery treningowe stacjonarne, przyrządy stosowane w kulturystyce, hantle, skakanki, gumy, stopery, ochraniacze jako
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artykuły sportowe (części strojów sportowych), ochraniacze
ciała do uprawiania sportu, okładziny ochronne, rękawice
sportowe, rękawice bokserskie, rękawice do różnych sztuk
walki, osłony sportowe, torby treningowe i/lub sportowe,
bieżnie do ćwiczeń fizycznych, maty, maty treningowe i/lub
maty do ćwiczeń, maty gimnastyczne, maszyny do ćwiczeń
z zakresu fitnessu, sprzęt fitness i przyrządy sportowe, akcesoria do fitness: sprzęt siłowy i rehabilitacyjny, stacjonarne
przyrządy do ćwiczeń siłowych, urządzenia służące osiąganiu sprawności fizycznej (inne niż do użytku medycznego)
wraz z osprzętem, sprzęt do treningu aerobowego, gry i zabawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, poprzez e-sklepy, na aukcjach internetowych, za pomocą domów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż katalogowa, sprzedaż
on-line: artykułów sportowych, gimnastycznych, artykułów
do zajęć fitness, akcesoriów do fitness, przyrządów do ćwiczeń fizycznych, worków treningowych, piłek, rowerów treningowych stacjonarnych, przyrządów stosowanych w kulturystyce, hantli, skakanek, gum, stoperów, ochraniaczy jako
artykułów sportowych (części strojów sportowych), ochraniaczy ciała do uprawiania sportu, okładzin ochronnych, rękawic sportowych, rękawic bokserskich, rękawic do różnych
sztuk walki, osłon sportowych, toreb treningowych i/lub
sportowych, bieżni do ćwiczeń fizycznych, mat, mat treningowych i/lub mat do ćwiczeń, mat gimnastycznych, maszyn
do ćwiczeń z zakresu fitness, sprzętu fitness i przyrządów
sportowych, sprzętu siłowego i rehabilitacyjnego, stacjonarnych przyrządów do ćwiczeń siłowych, urządzeń służących
osiąganiu sprawności fizycznej (innych niż do użytku medycznego) wraz z osprzętem, sprzętu do treningu aerobowego, gier i zabawek, informacja o wymienionych towarach,
reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizowanie, prowadzenie i/lub nadzór programów lojalnościowych i/lub motywacyjnych, w tym w zakresie kultury
fizycznej i/lub zdrowego stylu życia i/lub odżywiania, programy promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej
i/lub usługowej, przetwarzanie danych, dostarczanie informacji gospodarczych, dystrybucja towarów w celach reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, w tym
gadżetów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, public
relations, usługi marketingowe, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, w tym także w sieci Internet, nośniki reklamowe
w dowolnej postaci, usługi internetowego serwisu promocyjnego, usługi konsultacyjne, informacyjne i doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych usługach, usługi w zakresie reklamy i promocji
imprez kulturalno-artystycznych i sportowo- rekreacyjnych,
informacyjny serwis platformy internetowej, 41 porady dotyczące edukacji i kształcenia w zakresie zdrowego stylu życia
i wypoczynku, usługi związane z edukacją sportową oraz
organizacją imprez kulturalno-artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych, szkolenia w zakresie gimnastyki, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęcia fitness, programy
fitness na linach bungee, instruktaż dla trenerów, przygotowywanie planów treningowych, treningi indywidualne,
poradnictwo z zakresu zdrowego odżywiania, obsługa urządzeń sportowych, organizowanie pokazów gimnastycznych,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, rozpowszechnianie
programów komputerowych dotyczących sportu, gimnastyki, rekreacji, zdrowego stylu życia.
(210)
(731)

478968
(220) 2017 11 14
LIFT-MED II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO
AKCYJNA, Rybnik

Nr ZT01/2018
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(540) lift med

(531) 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura diagnostyczna dla celów medycznych i estetycznych, aparatura do analizy do celów
medycznych, aparatura do analizy krwi, aparatura do mikrodermabrazji, aparatura i instrumenty dentystyczne, implanty
z materiałów syntetycznych, inhalatory, irygatory do celów
medycznych, lampy dla celów leczniczych, lasery do celów
medycznych i używanych medycynie estetycznej, przyrządy
do masażu kosmetycznego, aparatura i urządzenia używane w medycynie, w medycynie estetycznej i kosmetologii,
44 chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, ekspertyzy
medyczne, porady w zakresie medycyny, medycyny estetycznej i kosmetologii, usługi gabinetów medycyny, medycyny estetycznej, salony piękności, usługi kosmetyczne, wizaż, usługi
klinik medycznych, prywatnych klinik medycznych, stomatologia, usługi położnych, opieka zdrowotna, opieka pielęgniarska, medyczna, pomoc medyczna, usługi kreowania wizerunku i stylizacji, opiniowanie medyczne, szpital.
478969
(220) 2017 11 14
JAMROŻ ADAM, WOLNIK KRZYSZTOF ELMET
MOTORS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) EM ELMET MOTORS
(210)
(731)

(531) 15.07.01, 15.07.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa oraz detaliczna następujących towarów: silniki elektryczne, elektrowibratory, falowniki,
przekładnie, softstarty, kondensatory, części do silników elektrycznych, kable, przewody, osprzęt oświetleniowy, aparatura modułowa, osprzęt elektroinstalacyjny, rozdzielnice, obudowy, skrzynki, inne artykuły elektryczne, narzędzia, pompy
próżniowe, pompy inne, asortyment do pomp.
478971
(220) 2017 11 14
JAMROŻ ADAM, WOLNIK KRZYSZTOF ELMET
MOTORS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) Elmet
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących
towarów: silniki elektryczne - elektrowibratory - falowniki przekładnie - softstarty - kondensatory - części do silników
elektrycznych - kable - przewody - osprzęt oświetleniowy aparatura modułowa - osprzęt elektroinstalacyjny - rozdzielnice, obudowy, skrzynki - inne artykuły elektryczne - narzędzia
- pompy próżniowe - pompy inne - asortyment do pomp.
(210)
(731)

(210) 478972
(220) 2017 11 14
(731) WYSOCZAŃSKA EWELINA, Złotoryja
(540) trichos
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(531) 02.09.01, 02.09.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie leczenia, higieny i pielęgnacji urody skóry głowy oraz włosów u ludzi.
478973
(220) 2017 11 14
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tychy
(540) ANMAR
(210)
(731)

(531) 26.03.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, wysyłkowej sprzętu medycznego jednorazowego
użytku, środków do dezynfekcji, artykułów higienicznych.
(210) 478985
(220) 2017 11 15
(731) Fresenius Kabi AG, Bad Homburg, DE
(540) supportan
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, dietetyczne
substancje do celów medycznych, produkty do żywienia
dojelitowego.
478988
(220) 2017 11 15
MAĆKOWIAK TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE ANTOM BIS, Szprotawa
(540) Antom

(210)
(731)

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 apaszki, bandany na szyję, berety, bermudy,
bezrękawniki, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bolerka, bryczesy
[spodnie], bryczesy do chodzenia, chinosy, chustki, chusty
jako odzież, chusty noszone na ramionach, chusty pareo,
chusty plażowe, chusty, szale na głowę, dwurzędowe kurtki
marynarskie - bosmanki, dżinsy, fartuchy jako odzież, garnitury damskie, gorsety, kamizelki, kamizelki bez rękawów,
kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki pikowane,
kamizelki puchowe, kamizelki z polaru, kilty, kimona, kimona długie (nagagi), kombinezony damskie jednoczęściowe
[playsuit], kombinezony jako odzież, komplety odzieżowe
ze spodenkami, kostiumy kąpielowe, kostiumy: ze spódnicą, spodniami, koszule, koszule ciążowe, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki ciepłe krótkie, kurtki długie, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki jako
odzież, kurtki luźne do pasa, kurtki nieprzemakalne, kurtki
odblaskowe, kurtki pikowane, kurtki pikowane jako odzież,
kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki sportowe, kurtki wierzchnie, kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, legginsy, mantyle, narzutki na ramiona, ocieplacze, odzież, odzież ciążowa, odzież codzienna, odzież damska, odzież do biegania, odzież do joggingu,
odzież dziana, odzież dżinsowa, odzież gabardynowa, odzież
gotowa, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana,
odzież nieprzemakalna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa,
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odzież tkana, odzież w stylu sportowym, odzież wełniana,
odzież wieczorowa, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież
z dzianiny, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrodniczki, ogrodniczki krótkie, okrycia i narzutki nakładane na koszule nocne, okrycia wierzchnie jako odzież, opaski na głowę, palta, pelerynki, płaszcze, płaszcze z bawełny, płaszcze
z materiału dżinsowego, płaszcze zimowe poncza, poncza
przeciwdeszczowe, prochowce, pulowery, pumpy, rybaczki,
sari, sarongi, spodnie, spodnie ciążowe, spodnie eleganckie, spod- nie do ćwiczeń fizycznych, spodnie do joggingu, spodnie dresowe, spodnie krótkie, spodnie sportowe,
spodnie sztruksowe, spodnie wierzchnie, spodnie ze stretchu, spódnice, spódnico-spodenki, stroje luźne długie, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach
do noszenia na bluzkę, sukienki ciążowe, sukienki damskie,
sukienki letnie, sukienki o prostym kroju luźne, sukienki skórzane, suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie wieczorowe,
trykoty, trykoty jako ubrania, tuniki, wiatrówki, wyroby gorseciarskie, zestawy typu bliźniak - odzież, żakiety z dzianiny,
35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w sklepach i hurtowniach
także internetowych towarów jak: apaszki, bandany na szyję,
berety, bermudy, bezrękawniki, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki,
bolerka, bryczesy [spodnie], bryczesy do chodzenia, chinosy,
chustki, chusty jako odzież, chusty noszone na ramionach,
chusty pareo, chusty plażowe, chusty, szale na głowę, dwurzędowe kurtki marynarskie - bosmanki, dżinsy, fartuchy jako
odzież, garnitury damskie, gorsety, kamizelki, kamizelki bez
rękawów, kamizelki do ochrony przed wiatrem, kamizelki
pikowane, kamizelki puchowe, kamizelki z polaru, kilty, kimona, kimona długie (nagagi}, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuitl, kombinezony jako odzież, komplety
odzieżowe ze spodenkami, kostiumy kąpielowe, kostiumy:
ze spódnicą, spodniami, koszule, koszule ciążowe, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki,
kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki ciepłe krótkie, kurtki
długie, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe,
kurtki jako odzież, kurtki luźne do pasa, kurtki nieprzemakalne, kurtki odblaskowe, kurtki pikowane, kurtki pikowane
jako odzież, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki
puchowe, kurtki sportowe, kurtki wierzchnie, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, mantyle, narzutki na ramiona, ocieplacze, odzież, odzież ciążowa,
odzież codzienna, odzież damska, odzież do biegania, odzież
do joggingu, odzież dziana, odzież dżinsowa, odzież gabardynowa, odzież gotowa, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież nieprzemakalna, odzież rekreacyjna,
odzież sportowa, odzież tkana, odzież w stylu sportowym,
odzież wełniana, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież z dzianiny, odzież z imitacji skóry, odzież
ze skóry, ogrodniczki, ogrodniczki krótkie, okrycia i narzutki
nakładane na koszule nocne, okrycia wierzchnie jako odzież,
opaski na głowę, palta, pelerynki, płaszcze, płaszcze z bawełny, płaszcze z materiału dżinsowego, płaszcze zimowe poncza, poncza przeciwdeszczowe, prochowce, pulowery, pumpy, rybaczki, sari, sarongi, spodnie, spodnie ciążowe, spodnie
eleganckie, spodnie do ćwiczeń fizycznych, spodnie do joggingu, spodnie dresowe, spodnie krótkie, spodnie sportowe,
spodnie sztruksowe, spodnie wierzchnie, spodnie ze stretchu, spódnice, spódnico-spodenki, stroje luźne długie, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki na szelkach
do noszenia na bluzkę, sukienki ciążowe, sukienki damskie,
sukienki letnie, sukienki o prostym kroju luźne, sukienki skórzane, suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie wieczorowe,
trykoty, trykoty jako ubrania, tuniki, wiatrówki, wyroby gorseciarskie, zestawy typu bliźniak - odzież, żakiety z dzianiny,
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40 aplikacja monogramów na odzież, aplikacja motywów
na tkaniny, hafciarstwo, krawiectwo, krojenie materiałów,
krojenie tekstyliów, krojenie tkanin, nadruki wzorów na tkaninach, obrabianie tekstyliów, obrabianie tkanin, obróbka artykułów odzieżowych poprzez zaprasowanie na stałe, obróbka
mająca na celu uzyskanie niegniotliwości odzieży, pikowanie
tkanin, prasowanie odzieży, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, usługi druku na tkaninach, usługi krawieckie.
479013
(220) 2017 11 15
GREEN PORT TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Agnes Organic
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty
ziołowe do celów kosmetycznych, farby do włosów, kosmetyki,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy
kosmetyczne, mydła, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
płyny po goleniu, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do kąpieli, nielecznicze,
preparaty do prania, szampony, środki czyszczące do celów
gospodarstwa domowego, środki do polerowania podłóg
i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe], zestawy
kosmetyków, żele do wybielania zębów, 5 białkowe suplementy
diety, błonnik pokarmowy, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, korzenie lecznicze,
lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, olejki lecznicze, preparaty farmaceutyczne, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty witaminowe, słodycze do celów leczniczych, środki uspakajające, zioła lecznicze, 29 chipsy
owocowe, dżemy, galaretki, kefir [napój mleczny], koktajle
mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, marmolada,
mleczne produkty, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, przekąski na bazie
owoców, sałatki owocowe, sałatki warzywne, spożywczy olej
kokosowy, warzywa gotowane, warzywa w puszkach.
(210)
(731)

(210) 479017
(220) 2017 11 15
(731) KAJSTURA KRZYSZTOF KRISTECH, Ustroń
(540) PiGEON

(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 chipy, czujniki, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy komputerowe, komputery, płytki dla układów scalonych, programy komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane,
przyrządy pomiarowe, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, urządzenia do przetwarzania danych,
urządzenia monitorujące elektryczne, urządzenia zdalnego
sterowania.
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(210) 479022
(220) 2017 11 15
(731) MUSLIJA-JASIEWICZ MEJRAN LEJDIS, Zielona Góra
(540) LEJDIS
(510), (511) 41 instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, prowadzenie kursów,
szkoleń, prezentacji i pokazów w zakresie pielęgnacji paznokci i rąk, prowadzenie kursów, szkoleń, prezentacji i pokazów
w zakresie pielęgnacji urody, prowadzenie kursów, szkoleń,
prezentacji i pokazów w zakresie pielęgnacji ciała, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia] z zakresu stylizacji paznokci, szkolenia, szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody,
szkolenia w zakresie stylizacji paznokci, szkolenia w zakresie
prowadzenia salonów stylizacji paznokci, usługi szkół pielęgnacji urody.
479036
(220) 2017 11 16
KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) Qlips
(510), (511) 36 usługi płatnicze, usługi w zakresie pośrednictwa płatniczego dla osób trzecich, usługi w zakresie operacji
rozliczeniowych i finansowych wykonywanych elektronicznie, usługi w zakresie przekazywania i realizacji instrukcji
płatniczych, usługi w zakresie dystrybucji i realizacji płatności
za pośrednictwem systemu rozliczeniowego, usługi w zakresie prowadzenia platformy elektronicznej służącej do realizacji płatności w tym płatności za faktury, prowadzenia rozliczeń
finansowych i obsługi rozliczeń, 38 usługi w zakresie elektronicznego przesyłania danych w tym danych finansowych,
płatności, rozliczeń i faktur, usługi w zakresie elektronicznej
wymiany dokumentów, w tym dokumentów finansowych,
płatności, rozliczeń i faktur, usługi w zakresie udostępniania
za pośrednictwem Internetu programów i aplikacji komputerowych do rozliczeń finansowych i zarządzania dokumentami, usługi w zakresie przydzielania dostępu do baz danych
w dziedzinie rozliczeń, księgowości i finansów, usługi łączności elektronicznej związane z prowadzeniem transakcji
pomiędzy uczestnikami systemu rozliczeń płatności, usługi
w zakresie prowadzenia platformy komunikacyjnej między
uczestnikami systemu rozliczeń płatności, usługi w zakresie
przydzielania i utrzymywania dostępu dla uczestników systemu rozliczeń płatności.
(210)
(731)

479039
(220) 2017 11 16
HERFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) HERFIX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 regeneracja, naprawa, konserwacja oraz remonty kapitalne maszyn, regeneracja pomp łopatkowych,
regeneracja siłowników, serwisowanie urządzeń komunalnych oraz poddozorowanych UDT, modernizacje oraz montaże urządzeń komunalnych oraz poddozorowych, 42 doradztwo naukowe i technologiczne, doradztwo projektowe,
usługi obsługi posprzedażowej, dozór techniczny, przeglądy
i konserwacje urządzeń poddozorowych, wykonanie dokumentacji wraz z oddaniem urządzenia do badania technicznego UDT.
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479041
(220) 2017 11 16
HERFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza
(540) HERFIX
(510), (511) 37 regeneracja, naprawa, konserwacja oraz remonty kapitalne maszyn, regeneracja pomp łopatkowych,
regeneracja siłowników, serwisowanie urządzeń komunalnych oraz poddozorowych UDT, modernizacje oraz montaże
urządzeń komunalnych oraz poddozorowych, 42 doradztwo
naukowe i technologiczne, doradztwo projektowe, usługi
obsługi posprzedażowej, dozór techniczny, przeglądy i konserwacje urządzeń poddozorowych, wykonanie dokumentacji wraz z oddaniem urządzenia do badania technicznego
UDT.
(210)
(731)

479048
(220) 2017 11 16
FISCHER TRADING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KONGRES EKSPORTU
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.01.01, 26.02.05
(510), (511) 35 badanie biznesowe, badanie dotycząca działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, pokazy towarów, bezpośrednia reklama pocztowa,
dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja
o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowej, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
usługi agencji importowo - eksportowych, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi public relations,
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
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edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi
reporterskie.
(210) 479074
(220) 2017 11 16
(731) WAPIŃSKI TOMASZ, Rzeszów
(540) exall

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży: maszyn, sprzętu, akcesoriów budowlanych, sprzętu do robót ziemnych i koparek,
urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, narzędzi budowlanych, narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem elektrycznym, rusztowań budowlanych oraz platform
budowlanych, desek rusztowaniach, urządzeń hydraulicznych, urządzeń wiertniczych, rusztowań i szalunków, części
zamiennych do maszyn, urządzeń wentylacyjnych, urządzeń
dźwigowych, promocja sprzedaży powyższych towarów
i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej w Internecie, usługi doradztwa na rzecz osób trzecich w celach
biznesowych w dziedzinie maszyn budowlanych, sprzętu
budowlanego, 37 wynajem maszyn, sprzętu, akcesoriów budowlanych, wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek,
wynajem urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, wynajem narzędzi, wynajem narzędzi budowlanych,
wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem elektrycznym, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform
budowlanych, usługi montażu rusztowań, rozbiórka rusztowań, naprawa rusztowań, wynajem rusztowań, wynajem
desek rusztowaniowych, wynajem urządzeń hydraulicznych,
wynajem urządzeń wiertniczych, wynajem rusztowań i szalunków, wynajem części zamiennych do maszyn, wynajem
urządzeń wentylacyjnych, wynajem urządzeń dźwigowych,
usługi informacyjne w zakresie wynajmu, naprawa i serwis
maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego, urządzeń
budowlanych, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze w zakresie remontów budynków,
usługi doradztwa budowlanego, serwis maszyn i urządzeń
budowlanych, 39 transport sprzętu i materiałów budowlanych, pośrednictwo w transporcie, wynajem samochodów
ciężarowych i specjalistycznych środków transportu.
(210) 479076
(220) 2017 11 16
(731) WAPIŃSKI TOMASZ, Rzeszów
(540) vispro

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi w zakresie doradztwa, organizacji
i zarządzania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości, wynajmowaniu i/lub dzierżawie nieruchomości,
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lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkowa, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania
obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi
wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,
pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi
obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie doradztwa
w zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi finansowe, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, pożyczki, pobieranie czynszu, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem powierzchni biurowej, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomością, usługi zarządzania
inwestycjami w zakresie nieruchomości, administrowanie
finansami, usługi w zakresie planowania finansowego, usługi
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków,
usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości,
zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, zarządzanie
aktywami, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, organizacja pożyczek, organizowanie kredytów, administrowanie
nieruchomościami, agencje nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowa
budynków mieszkalnych i komercyjnych wraz z infrastrukturą informacji budowlanej, nadzór budowlany, wykonywanie
robót i świadczenie usług budowlano-montażowych, budowa domów i mieszkań na sprzedaż - usługi deweloperskie,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, wykonawstwo robót ogólnobudowlanych związanych
z wznoszeniem budynków i budowli, wykonanie instalacji
budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji budynków i budowli, usługi porządkowo-czystościowe, usługi w zakresie
sprzątania, działalność usługowa w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia,
wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, budowa biur,
budowa budynków na zamówienie, budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, roboty
ziemne, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych,
usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, usługi
związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno
inżynierskich, wykonywanie fundamentów, wykonywanie
robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych murarskich,
wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, wynajem
sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, usługi w zakresie robót budowlanych wykończeniowych, stacje obsługi pojazdów, usługi związane z naprawą,
konserwacją i czyszczeniem pojazdów, 42 usługi projektowe
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii, doradztwo techniczne w zakresie inżynierii, doradztwo
i projektowanie konstrukcji, budynków, usługi w zakresie
projektowania specjalistycznego, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa,
usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego,
badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące
inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne,
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doradztwo budowlane i w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu,
obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.
479080
(220) 2017 11 17
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ZAWSZE WARTO

(210)
(731)

(531) 03.07.10, 26.11.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, komputerowe zarządzanie plikami, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
projektowanie materiałów reklamowych, 36 usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środków
finansowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, 41 kultura, edukacja,
organizowanie i prowadzenia warsztatów - szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub
rozrywki, organizowanie spektakli - impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo,
sprawdziany edukacyjne, montaż taśm wideo, produkcja
filmów na taśmach wideo, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
usługi obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, informacje
o wypoczynku.
479081
(220) 2017 11 17
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ZAWSZE WARTO
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, komputerowe zarządzanie plikami, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
projektowanie materiałów reklamowych, 36 usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie
stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie
środków finansowych w zakresie działalności na rzecz
dzieci, młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, 41 kultura, edukacja, organizowanie i prowadzenia
warsztatów - szkolenia, organizowanie i prowadzenie
(210)
(731)

39

koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie spektakli – impresariat, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo,
sprawdziany edukacyjne, montaż taśm wideo, produkcja
filmów na taśmach wideo, pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki,
informacje o wypoczynku.
(210) 479084
(220) 2017 11 17
(731) KOWALSKA BARBARA KATARZYNA, Kraków
(540) ARLEKIN

(531) 29.01.14, 09.07.25, 02.01.07, 27.05.01
(510), (511) 30 lody, wyroby cukiernicze.
479085
(220) 2017 11 17
TWO-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) two-M
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.15.13
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi spedycyjne, logistyka transportu, magazynowanie i składowanie, przewożenie i dostarczanie towarów.
(210) 479093
(220) 2017 11 17
(731) KRYSA JACEK, Hrubieszów
(540) CHORALIŚCI

(531) 22.01.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia i nośniki do odtwarzania, rejestracji
i przeróbki obrazu i dźwięku, magnetyczne i optyczne nośniki z nagraniami muzycznymi audio i video, płyty, dyski,
taśmy, programy komputerowe.
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479257
(220) 2017 11 21
EASYCAMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) easycamper

(210)
(731)

Nr ZT01/2018

(531) 03.09.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej sprzętu wędkarskiego,
przynęt i zanęt wędkarskich.
479266
(220) 2017 11 21
EASYCAMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) Wavecamper

(210)
(731)

(531) 18.01.09, 18.01.14, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02
(510), (511) 12 samochody - kampery, samochody z częścią mieszkalną samochody z miejscem do spania, przyczepy
kempingowe, 20 meble do samochodów - kamperów, meble
do samochodów z częścią mieszkalną, meble do samochodów
z miejscem do spania, meble do przyczep kempingowych,
35 prowadzenie salonów z samochodami - kamperami, samochodami z częścią mieszkalną, samochodami z miejscem
do spania, przyczepami kempingowymi, meblami do samochodów - kamperów, meblami do samochodów z częścią
mieszkalną, meblami do samochodów z miejscem do spania, meblami do przyczep kempingowych, usługi w zakresie
sprzedaży, w tym poprzez Internet samochodów - kamperów,
samochodów z częścią mieszkalną, samochodów z miejscem
do spania, przyczep kempingowych, mebli do samochodów
- kamperów, mebli do samochodów z częścią mieszkalną, mebli do samochodów z miejscem do spania, mebli do przyczep
kempingowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów,
w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu
w salonach oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w tym Internetu samochodów - kamperów, samochodów
z częścią mieszkalną, samochodów z miejscem do spania, przyczep kempingowych, mebli do samochodów - kamperów, mebli do samochodów z częścią mieszkalną, mebli do samochodów z miejscem do spania, mebli do przyczep kempingowych,
usługi w zakresie prezentacji towarów, pośrednictwo handlowe,
agencje informacji handlowej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych.
(210) 479262
(220) 2017 11 21
(731) ZIELIŃSKI JULIAN, Gniezno
(540) LoveStop

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety.

(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.24, 01.03.01, 26.11.02
(510), (511) 12 samochody-kampery, samochody z częścią
mieszkalną, samochody z miejscem do spania, przyczepy
kempingowe, 20 meble do samochodów-kamperów, meble do samochodów z częścią mieszkalną, meble do samochodów z miejscem do spania, meble do przyczep
kempingowych, 35 prowadzenie salonów z samochodami-kamperami, samochodami z częścią mieszkalną, samochodami z miejscem do spania, przyczepami kempingowymi,
meblami do samochodów-kamperów, meblami do samochodów z częścią mieszkalną, meblami do samochodów
z miejscem do spania, meblami do przyczep kempingowych, usługi w zakresie sprzedaży, w tym poprzez Internet
samochodów-kamperów, samochodów z częścią mieszkalną, samochodów z miejscem do spania, przyczep kempingowych, mebli do samochodów-kamperów, mebli do samochodów z częścią mieszkalną, mebli do samochodów
z miejscem do spania, mebli do przyczep kempingowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w celu umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu w salonach
oraz za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym
Internetu samochodów-kamperów, samochodów z częścią
mieszkalną, samochodów z miejscem do spania, przyczep
kempingowych, mebli do samochodów-kamperów, mebli
do samochodów z częścią mieszkalną, mebli do samochodów z miejscem do spania, mebli do przyczep kempingowych, usługi w zakresie prezentacji towarów pośrednictwo
handlowe, agencje informacji handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.
(210) 479269
(220) 2017 11 21
(731) MIROSŁAW ERNEST, Kraków
(540) ICoRTaP INTERNATIONAL CONGRESS OF RELIGIOUS
TOURISM AND PILGRIMAGES KRAKOW

479265
(220) 2017 11 21
MIASTKOWSKI PIOTR SKLEP WĘDKARSKI DRAPIEŻNIK,
Białystok
(540) DRAPIEŻNIK SKLEP WĘDKARSKI

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.09.24
(510), (511) 41 organizacja konferencji edukacyjnych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych, edukacja religijna, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju
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osobistego, obsługa gości na imprezach rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych związanych
z sektorem turystycznym, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i i handlu, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie wystaw i konkursów, organizowanie
kongresów edukacyjnych, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, organizowanie kursów instruktażowych dla turystów, kursy edukacyjne w dziedzinie
branży turystycznej, usługi edukacyjne świadczone przez
turystyczne placówki wypoczynkowe, prowadzenie kursów
edukacyjnych związanych z branżą turystyczną, wydawanie przewodników turystycznych, publikowanie przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast on-line
i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, szkolenie
religijne, usługi edukacji religijnej, kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień religijnych, usługi edukacyjne dotyczące
rozwoju religijnego, wydawanie biuletynów, wydawanie
gazet, wydawanie czasopism, wydawanie prospektów, wydawanie audiobooków, wydawanie katalogów, wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż
teksty reklamowe, publikowanie czasopism internetowych,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz
danych lub Internetu.
479272
(220) 2017 11 21
ZELENYY OLEKSANDR GLOBAL CHEMIA GROUP,
Ustrzyki Dolne
(540) Schöne Oliwia expert

(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów.
(210)
(731)

479273
(220) 2017 11 21
BRAND MANAGEMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

41

(540) PRZYCHODNIA LEKARSKA ŚWIAT ZDROWIA

(531) 24.13.17, 27.05.01, 29.01.03, 03.11.02
(510), (511) 39 akcje ratunkowe (transport), usługi ratownictwa, transport sanitarny, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie
konferencji, 42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, eksperymenty kliniczne, 44 chirurgia plastyczna, detoksykacja
po przedawkowaniu środków odurzających, domy opieki,
fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, medyczne kliniki usługi,
masaż, opieka pielęgniarska medyczna, opieka zdrowotna,
usługi optyczne, ośrodki zdrowia, placówki opieki pielęgniarskiej, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, usługi sanatoria, stomatologia,
szpitale, usługi sztucznego zapłodnienia (inseminacja), terapeutyczne usługi, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia,
usługi logopedyczne, usługi położnych, usługi telemedyczne, wypożyczenie sprzętu medycznego, usługi zapładniania metodą in vitro.
(210) 479287
(220) 2017 11 22
(731) Brandt Consolidated, Inc., Springfield, US
(540) INDICATE 5
(510), (511) 5 adiuwanty do stosowania z pestycydami.
479290
(220) 2017 11 22
S-LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) APPARTME
(510), (511) 9 czujniki, urządzenia telekomunikacyjne, przekaźniki, wielofunkcyjne przyciski dotykowe, oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, 38 telekomunikacja,
usługi sieci telekomunikacyjnych.
(210)
(731)

(210) 479323
(220) 2017 11 23
(731) N.V. NUTRICIA, Zoetermeer, NL
(540) BEBIKLUB
(510), (511) 41 zapewnianie szkoleń i informacji z dziedziny
prekoncepcji, ciąży, narodzin, macierzyństwa, pielęgnacji
dziecka, opieki nad dzieckiem i odżywiania dla rodziców,
matek i przyszłych rodziców, także za pośrednictwem połączeń on-line, 44 usługi doradztwa i informacji z dziedziny
prekoncepcji, ciąży, narodzin, macierzyństwa, pielęgnacji
dziecka, opieki nad dzieckiem i odżywiania dla rodziców,
matek i przyszłych rodziców, także za pośrednictwem połączeń on-line.
479332
(220) 2017 11 23
BLUXCOSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TRZCIANA
(540) OXI Clean
(510), (511) 3 odplamiacz z aktywnym tlenem.

(210)
(731)

(210)
(731)

479361
(220) 2017 11 23
ŁĄTKA CZESŁAW KRZYSZTOF INNOVATION 1,
Jenkowice
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(540) Świeżaki
(510), (511) 31 nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone
warzywa, świeże owoce, orzechy, warzywa, zioła, świeże
warzywa na sałatki, warzywa świeże, owoce świeże, świeże
sałatki owocowe, świeże krojone owoce i warzywa.
479383
(220) 2017 11 24
KIWIOR KATARZYNA DAGMARA STACJA TALENTÓW,
Warszawa
(540) GALAKTYKA TALENTÓW
(510), (511) 41 planowanie widowisk, organizacja widowisk, produkcja widowisk, widowiska teatralne i widowiska
muzyczne, organizowanie widowisk w celach kulturalnych,
organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, usługi
w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów,
muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, edukacja przedszkolna,
usługi przedszkoli [edukacja], organizowanie seminariów
związanych z edukacją, sympozja związane z edukacją,
obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia), organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, nauczanie indywidualne,
informacja o edukacji, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie
muzyki cyfrowej (nie do pobrania w Internecie), usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie oświaty (nauczania),
wystawianie spektakli na żywo, wyższe uczelnie (edukacja),
fotografia i fotoreportaże, zajęcia zorganizowane, dla dzieci
[rozrywka/edukacja].
(210)
(731)

479390
(220) 2017 11 24
AVENT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DEHYDRAVET SLIM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci suplementów, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety
dla ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, preparaty medyczne, materiały do leczenia zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, medyczne preparaty do odchudzania, dietetyczne napary do celów
medycznych, kapsułki odchudzające, dodatki dietetyczne
w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, napoje
witaminizowane do celów leczniczych, napoje z dodatkami
dietetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
preparaty zmniejszające apetyt, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające od(210)
(731)

Nr ZT01/2018

chudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, żywność dla diabetyków wszystkie
wyżej wymienione towary nie są przeznaczone dla zwierząt.
479395
(220) 2017 11 24
KAMIŃSKI ŁUKASZ AGENCJA CREATIVE,
Biała Podlaska
(540) BIAŁA 24
(510), (511) 41 wydawanie gazet i czasopism, fotoreportaże,
fotografia, przygotowywanie materiałów do publikacji, usługi reporterskie, studia filmowe, redagowanie tekstów, publikowanie tekstów, wideo oraz zdjęć w gazetach - dziennikach
internetowych, montaż wideo, produkcja wideo, 42 utrzymywanie portali internetowych.
(210)
(731)

(210) 479415
(220) 2017 11 24
(731) Orion Corporation, Espoo, FI
(540) TEMAZOR
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne z zastosowaniem
dla ludzi.
(210) 479417
(220) 2017 11 24
(731) MOTYKA ROBERT, Warszawa;
KADŁUCKI RAFAŁ, Jelenia Góra;
PASZCZYK MICHAŁ, Wrocław
(540) PARANIENORMALNI

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki informacji, dyski z nagraniami, publikacje elektroniczne (ładowalne), oprogramowanie interaktywne, pobieralne nagrania audio i wideo
zawierające utwory muzyczne, komediowe, teatralne, uniwersalne dyski cyfrowe zawierające treści audio lub video,
akcesoria do telefonów komórkowych, obudowy do telefonów komórkowych, futerały do telefonów komórkowych,
kasety i płyty CD i Blue Ray, podkładki pod myszy, okulary,
okulary przeciwsłoneczne i etui do nich, magnesy dekoracyjne, 16 materiały drukowane, gazety, czasopisma, biuletyny, periodyki, broszury, książki, katalogi, albumy, pamiętniki
i dzienniki, notatniki, terminarze, afisze i plakaty, kalendarze,
mapy, albumy fotograficzne, zdjęcia, materiały piśmienne,
artykuły do rysowania, kalkomanie, kalkomanie na gorąco,
zakładki do książek, papier do pakowania prezentów, wzory
drukowane do kostiumów, piżam, bluz sportowych i koszulek bawełnianych (T-shirtów), 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 41 usługi rozrywkowe w zakresie produkcji estradowej i kabaretu, spektakli oraz programów telewizyjnych,
usługi świadczone przez artystów teatralnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, realizacja spektakli, informacja o imprezach rozrywkowych, wystawianie spektakli, usługi studia nagrań, pro-
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dukcja filmów na taśmach wideo, organizowanie spektakli
(impresariat), pisanie scenariuszy i kompozycji muzycznych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi wydawnicze, dostarczanie informacji o rozrywce w zakresie produkcji
estradowej i kabaretu, publikowanie drogą elektroniczną,
publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe).
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 479418
(220) 2017 11 24
(731) MOTYKA ROBERT, Warszawa;
KADŁUCKI RAFAŁ, Jelenia Góra;
PASZCZYK MICHAŁ, Wrocław
(540) PARANIENORMALNI
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki informacji, dyski z nagraniami, publikacje elektroniczne (ładowalne), oprogramowanie interaktywne, pobieralne nagrania audio i wideo
zawierające utwory muzyczne, komediowe, teatralne, uniwersalne dyski cyfrowe zawierające treści audio lub video,
akcesoria do telefonów komórkowych, obudowy do telefonów komórkowych, futerały do telefonów komórkowych,
kasety i płyty CD i Blue Ray, podkładki pod myszy, okulary,
okulary przeciwsłoneczne i etui do nich, magnesy dekoracyjne, 16 materiały drukowane, gazety, czasopisma, biuletyny, periodyki, broszury, książki, katalogi, albumy, pamiętniki
i dzienniki, notatniki, terminarze, afisze i plakaty, kalendarze,
mapy, albumy fotograficzne, zdjęcia, materiały piśmienne,
artykuły do rysowania, kalkomanie, kalkomanie na gorąco,
zakładki do książek, papier do pakowania prezentów, wzory
drukowane do kostiumów, piżam, bluz sportowych i koszulek bawełnianych (T-shirtów), 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 41 usługi rozrywkowe w zakresie produkcji estradowej i kabaretu, spektakli oraz programów telewizyjnych,
usługi świadczone przez artystów teatralnych, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja przedstawień teatralnych, realizacja spektakli, informacja o imprezach rozrywkowych, wystawianie spektakli, usługi studia nagrań, produkcja filmów na taśmach wideo, organizowanie spektakli
(impresariat), pisanie scenariuszy i kompozycji muzycznych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi wydawnicze, dostarczanie informacji o rozrywce w zakresie produkcji
estradowej i kabaretu, publikowanie drogą elektroniczną,
publikowanie tekstów (innych niż teksty rekalmowe).
(551) wspólne prawo ochronne
479426
(220) 2017 11 27
ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) HCM-MILAR
(510), (511) 6 blacha [płyty, arkusze], stal (arkusze, blacha).

(210)
(731)

(210) 479434
(220) 2017 11 27
(731) BABIARCZYK MARCIN SAB-MAR, Katowice
(540) LODZIO lody naturalne
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(531) 08.01.18, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, 43 lodziarnie.
479519
(220) 2017 11 28
Xi’an Cool chat Intelligent Technology Co., Ltd.,
Fengxi Xincheng, CN
(540) Cool chat
(210)
(731)

(531) 02.05.02, 02.05.03, 02.05.22, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 chipy z kodem DNA, aparaty fotograficzne,
urządzenia telewizyjne, procesory centralne, smartfony,
aplikacje komputerowe do pobrania, refraktory, chipy
[układy scalone], okulary, baterie elektryczne, 35 reklama
zewnętrzna, reklamy telewizyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo-eksportowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, biura pośrednictwa pracy, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, poszukiwania w zakresie patronatu, 36 usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
wymiana walut, transfer elektroniczny kapitału, bankowość
on-line, wycena antyków, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem,
powiernictwo, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, 38 usługi agencji prasowych, przesyłanie
wiadomości, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów, usługi związane z elektronicznymi
tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, udostępnianie forów dyskusyjnych w Internecie,
usługi w zakresie wideokonferencji, komunikacja radiowa, 39 dostawa towarów, informacje o ruchu drogowym,
wynajem łodzi, chroniony transport przedmiotów wartościowych, transport lotniczy, wynajem samochodów,
dystrybucja energii, dostarczanie paczek, usługi kurierskie
[wiadomości lub towary], rezerwacja podróży, 41 usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie szkoleń,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk [impresariat], publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, prowadzenie
wycieczek z przewodnikiem, rozrywka telewizyjna, tłumaczenia, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka],
43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], usługi hotelowe, usługi restauracyjne, rezerwacje hotelowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi barowe, wynajmowanie sal
na zebrania, usługi domów opieki dla osób w podeszłym
wieku, usługi w zakresie żłobków i dziennych placówek
opieki nad dziećmi, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanej zastawy stołowej.
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(210) 479520
(220) 2017 11 28
(731) ELCESER NORBERT, Kobyłka
(540) Mr. HIPSTER LEMONIADA NATURAL 100% PRODUKT

(531)

02.01.01, 02.01.23, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 26.01.15,
26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(210) 479521
(220) 2017 11 28
(731) GWIAZDECKI ROBERT, Połczyno
(540) MANUFAKTURA SZKŁA PuckGlas

(531) 02.01.15, 02.01.16, 02.01.23, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 11 klosze do lamp (kominki), kuliste klosze
do lamp, lampy olejowe, 14 amulety (biżuteria), biżuteria
do kapeluszy, biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki (biżuteria), breloczki do kluczy, breloki do kluczy, broszki (biżuteria), dzieła sztuki z metali szlachetnych, kasetki na biżuterię
(szkatułki), kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, kolczyki, łańcuszki (biżuteria), medaliony (biżuteria), naszyjniki
(biżuteria), odznaki z metali szlachetnych, ozdoby z żółtego
bursztynu, pierścionki (biżuteria), popiersia z metali szlachetnych, różańce, szpilki (biżuteria), szpilki do krawatów, szpilki
ozdobne, zawieszki (biżuteria), zwijane etui na biżuterię,
16 aktówki (artykuły biurowe), etykiety z papieru lub kartonu, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, nalepki, naklejki
(materiały piśmienne), notatniki (notesy), ołówki, pędzle, pióra i długopisy (artykuły biurowe), podstawki na stół papierowe, podstawki pod kufle od piwa, pojemniki na ołówki, przyciski do papieru, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek,
zakładki do stron, 18 aktówki, etui na karty (portfele), etui
na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, parasole, plecaki, pojemniki na wizytówki, torby, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, walizki, 21 aeratory do wina, balony szklane
(pojemniki), buteleczki, butelki, cukiernice, czajniczki do herbaty, dzbanki, dzbanki do kawy nieelektryczne, dzieła sztuki
z porcelany, terakoty i szkła, dziobki do nalewania, filiżanki,
fiolki szklane (pojemniki), foremki do wycinania ciasteczek,
gąsiory, gąsiory szklane, karafki (na alkohol), kieliszki szklane,
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera,
komplety do likierów, kosmetyczne puderniczki [kompakty],
kryształ (wyroby szklane), kubki, kufle, kufle na piwo, majolika, maselniczki, miski ze szkła, młynki do pieprzu, ręczne,
mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia na napoje,
naczynia szklane do napojów, ozdoby z porcelany, patery,
pieprzniczki, pipety (do degustacji win), pipety kuchenne,
pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałacz-
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ki, popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, półmiski (tace),
półmiski do jarzyn, przyrządy do ściągania butów, pucharki
na owoce, pudełka szklane, salaterki, słoiki na ciastka, solniczki, spodeczki, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub
szkła, szklane naczynia do picia, szklane zatyczki, szkło emaliowane, nie do budownictwa, szkło mleczne, szkło płaskie
walcowane (materiał surowy), szkło sproszkowane do dekoracji, świeczniki, talerze, wazony, wazy do zup, wiaderka
do kostek lodu, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby szklane malowane,
zastawa stołowa, zastawa stołowa inna niż noże widelce
i łyżki, zestawy do przypraw, 28 dzwonki na choinkę, figurki do zabawy, ozdoby choinkowe (z wyjątkiem artykułów
oświetleniowych i słodyczy), szachownice, szachy, warcaby,
34 popielniczki dla palaczy, tabakierki, zapałki (pudełka na),
35 dekoracje wystaw sklepowych, impresariat w działalności
artystycznej, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej. reklama zewnętrzna,
rozpowszechnianie reklam, usługi aukcyjne, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich (zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorców), usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów reklamowych, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni
strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
36 wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł sztuki,
37 odnawianie dzieł sztuki, 40 dmuchanie szkła, druk sitowy,
fotograwiura, odlewanie metali, powlekanie galwaniczne,
pozłacanie, srebrzenie, wypalanie wyrobów ceramicznych,
złocenie, 41 nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów
(edukacja lub rozrywka), organizowanie widowisk (impresariat), organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, wypożyczanie dzieł sztuki, 42 wzornictwo
przemysłowe.
479522
(220) 2017 11 29
CZARNOTA-SIANKO PAULINA MEDICAL CARE,
Nowodworce
(540) medical CARE

(210)
(731)

(531) 18.01.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, chodziki do wspomagania poruszania się, gorsety
do celów terapeutycznych, kule inwalidzkie, obuwie do ćwiczeń [ortopedyczne], opaski elastyczne do unieruchamiania
kończyn i stawów, ortezy, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, ortopedyczne wkładki, stabilizatory do celów
medycznych, szyny do celów medycznych, temblaki [bandaże podtrzymujące], wkładki ortopedyczne, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do masażu, aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i/lub hurtowej, w tym także on-line, w związku
z następującymi towarami: artykuły ortopedyczne i przyrzą-
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dy ułatwiające poruszanie się, aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, chodziki do wspomagania poruszania się,
gorsety do celów terapeutycznych, kule inwalidzkie, obuwie
do ćwiczeń [ortopedyczne], opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn i stawów, ortezy, ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, ortopedyczne wkładki, stabilizatory
do celów medycznych, szyny do celów medycznych, temblaki [bandaże podtrzymujące], wkładki ortopedyczne, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia
do masażu, aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna],
aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych.
(210) 479523
(220) 2017 11 29
(731) KOPACKI ŁUKASZ, Felicja
(540) Pakano.pl PAPIER KAMIEŃ NOŻYCZKI

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 zabawki edukacyjne, edukacyjne gry elektroniczne, zestawy do zabawy, artykuły do zabawy dla dzieci,
zabawki, 41 edukacja, edukacja przedszkolna, elektroniczna
publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, nauka malowania, nauka rysowania, organizowanie
warsztatów, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, publikacja materiałów edukacyjnych, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
usługi edukacyjne w zakresie sztuki, zajęcia zorganizowane
dla dzieci [rozrywka/edukacja].
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(531)

24.17.01, 24.17.02, 26.01.01, 26.01.18, 25.01.05, 25.01.25,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna perfum, flakonów, kosmetyków, akcesoriów kosmetycznych.
(210) 479527
(220) 2017 11 29
(731) GRABIŃSKI TOMASZ, Sopot
(540) DRIVELY
(510), (511) 9 aplikacja mobilna informująca o wydarzeniach
dotyczących kierowcy, oprogramowanie komputerowe
wspomagające kierowcę, do zbierania, kompilowania, przetwarzania, przesyłania i nadawania oraz odbierania danych
z globalnych systemów pozycjonowania (GPS) do urządzeń
stacjonarnych, przenośnych i kieszonkowych, 42 projektowanie, badanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego do przesyłania informacji
o geolokalizacji pojazdów, prędkości ruchu pojazdów, odległości między pojazdami, wykrywania paneli, pieszych,
pojazdów, ograniczenia prędkości sieci drogowej, położeniu
geograficznym, liczbie przebytych kilometrów, wydarzeniach dotyczących pojazdu oraz wszelkich innych informacji
dotyczących prowadzenia pojazdu.
(210) 479532
(220) 2017 11 29
(731) MAMAK KATARZYNA, Warszawa
(540) mama bear

(210) 479524
(220) 2017 11 29
(731) Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover, DE
(540) Hit

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 biszkopty, ciastka, wyroby cukiernicze.
(210) 479525
(220) 2017 11 29
(731) WIŚNIOWSKI RAFAŁ FIRMA MARAF, Żory
(540) P perfumik.pl

(531) 03.01.14, 03.01.24, 03.01.28, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, chorągiewki, flagi
dekoracyjne (girlandy z bawełny), poszewki na poduszki, rękawice kąpielowe, śpiworki dla niemowląt, wkładki do wózka, akcesoria materiałowe do wózka dziecięcego, koszyczki
materiałowe na akcesoria, 25 chusty do karmienia piersią,
szale do karmienia piersią, tuniki do karmienia piersią, apaszki
(chustki pod szyję), czapki, fartuchy, odzież, pelerynki, szale,
szaliki, wyprawki dziecięce, odzież dziecięca, skarpetki.
(210) 479535
(220) 2017 11 29
(731) DĄBROWSKI TOMASZ TOMIX, Opole
(540) TOMIX for better communication. .
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(531) 16.01.14, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, elektronika użytkowa, urządzenia nadawczo - odbiorcze do tłumaczeń symultanicznych, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna urządzeń technologii informacyjnej i audiowizualnej, multimedialnej i fotograficznej, sprzętu do komunikacji, elektroniki użytkowej i urządzeń nadawczo - odbiorczych
do tłumaczeń symultanicznych.
(210) 479537
(220) 2017 11 29
(731) MATYSIAK PIOTR PNEUMAT, Szczecin
(540) pneumat

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 kompresory gazowe, kondensatory powietrzne [kompresory], narzędzia pneumatyczne [maszyny], narzędzia podręczne mechaniczne, narzędzia pneumatyczne,
pneumatyczne siłowniki zaworowe, siłowniki liniowe [mechaniczne], siłowniki zaworowe, siłowniki przepustnic, siłowniki hydrauliczne, siłowniki liniowe, siłowniki obrotowe,
siłowniki do zaworów, sprężarki, zawory, zawory sterowane
pneumatycznie, zawory [części maszyn], zawory ciśnieniowe
[części maszyn], zawory obsługiwane poprzez zmiany ciśnienia, zawory redukujące ciśnienie [części do maszyn], zawory
kontroli ciśnienia stanowiące części maszyn, zawory regulujące ciśnienie stanowiące części maszyn, zawory do regulacji
ciśnienia będące częściami maszyn, zawory obsługiwane automatycznie poprzez pneumatyczne urządzenia sterujące,
metalowe złączki do rur [części maszyn], złączki metalowe
do rur [części do maszyn], zawory bezpieczeństwa [części
maszyn], metalowe zawory bezpieczeństwa [części maszyn],
łożyska, łożyska do maszyn, łożyska do silników, pasy do silników, pasy do maszyn, przenośniki i pasy do przenośników,
reduktory ciśnienia [części maszyn], łańcuchy dźwigowe jako
części maszyn, łańcuchy podnośnikowe będące częściami
maszyn, łańcuchy do podnośników [części maszyn].
(210) 479538
(220) 2017 11 29
(731) KMIECIK KATARZYNA CANDLELAND, Warszawa
(540) CandleLand CL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 świeca do masażu chocolate shock, świeca
do masażu citrus shock, świeca do masażu green tea power,
świeca do masażu pepper shock, świeca do masażu pure apple, świeca do masażu pure vanilla, świeca zapachowa apple
pie, świeca zapachowa baltic breeze, świeca zapachowa honey jar, świeca zapachowa juicy raspberry, świeca zapachowa mazurian meadow, świeca zapachowa morning coffee,
świeca zapachowa polish garden, świeca zapachowa pure
grey, świeca zapachowa raspberry red, świeca zapachowa
small heart pure grey, świeca zapachowa small heart rasp-
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berry red, świeca zapachowa small heart white angel, świeca zapachowa small hearts print, świeca zapachowa sweet
strawberry, świeca zapachowa warsaw noise.
(210) 479679
(220) 2017 12 04
(731) Mapei S.p.A., Mediolan, IT
(540) MAPEI BUDUJESZ RAZ, A DOBRZE
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, preparaty chemiczne do celów naukowych, chemikalia
stosowane w fotografice, chemikalia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, żywice sztuczne i syntetyczne, dyspersje tworzyw sztucznych, surowe tworzywa
sztuczne w formie sproszkowanej, płynnej lub w formie
pasty, nawozy naturalne pochodzenia zwierzęcego i nawozy sztuczne, mieszaniny do gaszenia ognia, substancje
hartujące, chemikalia do lutowania, substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
do celów przemysłowych, substancje zapobiegające zamarzaniu, preparaty zapobiegające tworzeniu się kamienia
kotłowego, płyny hamulcowe, chemiczne dodatki do paliw
silnikowych, preparaty do nadawania nieprzepuszczalności
cementowi, 2 farby, pokosty, lakiery, preparaty do barwienia żywności i napojów, preparaty zapobiegające korozji do konserwacji metali i stopów metali oraz preparaty
do konserwacji drewna, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i metal sproszkowany dla
malarzy i dekoratorów, 6 listwy ozdobne, profile, kształtowniki metalowe, 16 książki, słowniki, gazety, komiksy dla
dzieci, komiksy, periodyki, czasopisma, katalogi, broszury,
ulotki, karty indeksowe, księgi zapisów i rejestry, papier,
artykuły papierowe, karton, artykuły kartonowe, bibuła,
papier do fotokopii, materiały introligatorskie, fotografie,
artykuły piśmienne, preparaty klejące stosowane w biurze,
kleje stosowane w biurze, materiały dla artystów, pędzle
malarskie, maszyny do pisania, zszywarki i prasy do zszywania do celów biurowych, zszywki, urządzenia do usuwania
zszywek, dziurkarki do celów biurowych, materiały instruktażowe i szkoleniowe, segregatory, obwoluty na luźne kartki do stosowania w biurze, czcionki drukarskie, matryce, poduszki z tuszem do stempli, stemple, uchwyty do stempli,
stemple z datownikiem, temperówki, sprzęt biurowy, materiały biurowe, pieczęcie biurowe, gumki do ścierania, taśmy
przylepne do materiałów piśmiennych i/lub do celów domowych, taśmy papierowe do maszyn liczących, obsadki
do piór, pióra kulkowe, ołówki, pióra wieczne, kreda, spinacze, korektory do dokumentów, cyrkle do kreślenia, ekierki
i linijki do kreślenia, maszyny biurowe do kopertowania,
koperty, papier do pisania, kalka maszynowa, noże do papieru, gilotynki biurowe, samoprzylepne naklejki reklamowe, plakaty, wizytówki, terminarze, 17 gutaperka, kauczuk,
balata i substytuty, wyroby z gutaperki i z gumy, arkusze
z tworzyw sztucznych nie do pakowania, arkusze i pręty z tworzyw sztucznych, azbest, mika i produkty z miki,
materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły i izolacyjne,
rury giętkie niemetalowe, izolatory elektryczne, termiczne
i akustyczne, tkaniny izolacyjne, 19 materiały budowlane,
kamień naturalny i sztuczny, cegły, płytki budowlane i dachówki, cement, wapno, zaprawa murarska, tynki i żwir,
rury ceramiczne i cementowe, materiały do budowy dróg,
asfalt, smoła i bitum, budynki przenośne, pomniki kamienne, kominy, drewno budowlane półprzetworzone, drewno
budowlane, belki, deski, płyty - panele, fornir drewniany,
sklejka, szkło budowlane, tafle szklane, płytki szklane, spoiwa cementowe do płytek, materiałów na pokrycia podłóg
oraz okładzin, produkty do sporządzania tynku.
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479692
(220) 2017 12 04
ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) sanity
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do pielęgnacji
paznokci, preparaty do samoopalania [kosmetyki], produkty
perfumeryjne, szampony, suche szampony, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, tusze do rzęs, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, antybakteryjne środki
do mycia rąk, balsamiczne preparaty do celów medycznych,
balsamy do użytku medycznego, bandaże opatrunkowe,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, detergenty do celów medycznych, kompresy, lecznicze płyny
do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, majtki higieniczne, maści do leczenia oparzeń słonecznych, materiały
opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, plastry do celów medycznych, płyny do przemywania pochwy
do celów medycznych, preparaty bakteriologiczne do celów
medycznych i weterynaryjnych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do diagnozowania
ciąży, preparaty do irygacji do celów medycznych, preparaty do odświeżania powietrza, preparaty leczące wszawicę,
słodycze do celów leczniczych, sole do celów medycznych,
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, środki odstraszające owady, 10 aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, analizatory do identyfikacji bakterii do celów
medycznych, aspiratory do nosa, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, baseny i kaczki sanitarne [naczynia], buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, cewniki, grzebienie do wyczesywania wszy, krzesła sedesowe, podgrzewane
podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, podkłady zapobiegające odleżynom, podgrzewane podkłady, elektryczne, do celów leczniczych, rozpylacze aerozoli do celów
medycznych, rozpylacze aerozoli do celów medycznych,
smoczki do butelek do karmienia, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do odciągania mleka z piersi, zakraplacze do celów medycznych, zestawy do irygacji, worki
z lodem do celów medycznych.
(210)
(731)

479699
(220) 2017 12 04
K 3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) K3Cloud.pl
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 42 chmura obliczeniowa.
479700
(220) 2017 12 04
K 3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) K3Cloud

(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 42 chmura obliczeniowa.
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479705
(220) 2017 12 04
K 3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) K3Cloud.com
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 42 chmura obliczeniowa.
479708
(220) 2017 12 04
K 3 SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) K3Cloud.com.pl
(210)
(731)

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 42 chmura obliczeniowa.
(210) 479732
(220) 2017 12 04
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) ACARD
(510), (511) 5 produkt farmaceutyczny.
479739
(220) 2017 12 05
JEDNOSTKA KULTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) sztuka wyboru
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 35 dekoracja wystaw sklepowych, impresariat
w działalności artystycznej, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputera, usługi pośrednictwa w handlu, wypożyczanie stoisk
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 41 fotografia, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenie), organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi
klubowe (rozrywka lub nauczanie), usługi rozrywkowe, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), 43 kafeterie (bufety), usługi
restauracyjne, usługi barowe, wynajmowanie sal na zebrania,
bary szybkiej obsługi (snack-bary).
(210) 479771
(220) 2017 12 06
(731) BURZYŃSKA-SKRAJDA EWA, Reda
(540) GWE Nieruchomości
(510), (511) 35 agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, doradztwo
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specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych: próbek,
druków, prospektów, broszur edytorskie usługi w dziedzinie
reklamy, handlowe wyceny, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama radiowa, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama billboardowi, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: próbek, druków, prospektów,
broszur, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie za-
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rządzania działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 36 usługi
w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,
agencje badające zdolność kredytową, agencje mieszkaniowe, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości,
dzierżawa powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych, wycena finansowa ubezpieczenia i nieruchomości,
doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych
w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie oszacowania wartości nieruchomości do celów fiskalnych, pośrednictwo przy zawieraniu umów kredytowych, zarządzanie
finansami, doradztwo podatkowe, pośrednictwo w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości oraz rozliczeń finansowych transakcji związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, porady
w zakresie inwestowania w nieruchomości, sporządzanie ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości, usługi informacyjne
z zakresu obrotu nieruchomościami, wynajmowanie mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługi świadczone
przez rzeczoznawców majątkowych, usługi dotyczące leasingu
nieruchomości, informacje o powyższych usługach.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

477629, 478863, 479272, 479679

2

478856, 479679

3

475807, 475808, 475809, 476872, 476875, 476924, 476942, 477002, 477100, 478564, 478583, 478732, 478791,
478792, 478793, 478794, 478830, 479013, 479272, 479332, 479538, 479692

4

471167

5

472705, 475807, 475808, 475809, 476872, 476875, 476924, 476942, 476946, 476947, 477002, 477659, 477680,
477682, 477683, 477789, 477796, 478221, 478223, 478321, 478564, 478656, 478657, 478658, 478659, 478660,
478662, 478663, 478665, 478666, 478791, 478792, 478793, 478794, 478849, 478985, 479013, 479262, 479287,
479390, 479415, 479692, 479732

6

478908, 478910, 478912, 478916, 479426, 479679

7

477629, 479537

8

478583, 478830

9

471167, 477563, 477840, 478053, 478279, 478583, 478954, 478965, 479017, 479093, 479290, 479417, 479418,
479519, 479527, 479535

10

475807, 475808, 475809, 476872, 476875, 476924, 476942, 476946, 476947, 477002, 478564, 478968, 479522,
479692

11

466046, 477793, 478279, 478517, 478583, 479521

12

478329, 479257, 479266

14

479521

16

471167, 477840, 478954, 479417, 479418, 479521, 479679

17

477359, 477629, 477887, 479679

18

478166, 479521

19

477359, 478599, 478602, 478856, 478908, 478910, 478912, 478916, 479679

20

477961, 477962, 477963, 477964, 477969, 477970, 477971, 477972, 477973, 477974, 477975, 477976, 477977,
477978, 478055, 478517, 479257, 479266

21

478517, 479521

24

478055, 479532

25

471167, 474300, 477080, 477844, 478166, 478988, 479417, 479418, 479532

28

471167, 477560, 477561, 477840, 478055, 478965, 479521, 479523

29

477768, 477786, 479013

30

478607, 478918, 479084, 479434, 479524

31

477034, 479361

32

478225, 478226, 478228, 479520

34

479521

35

464022, 464024, 464027, 471167, 472688, 472700, 472729, 477049, 477100, 477793, 477840, 477887, 478166,
478279, 478519, 478527, 478528, 478564, 478599, 478602, 478830, 478894, 478954, 478963, 478964, 478965,
478969, 478971, 478973, 478988, 479048, 479074, 479080, 479081, 479257, 479265, 479266, 479519, 479521,
479522, 479525, 479535, 479739, 479771

36

464022, 464024, 464027, 472688, 472700, 478551, 478552, 478688, 478894, 478954, 478963, 478964, 479036,
479076, 479080, 479081, 479519, 479521, 479771

37

477793, 478187, 478329, 478688, 478908, 478910, 478912, 478916, 479039, 479041, 479074, 479076, 479521

38

471167, 472729, 477049, 477840, 478053, 478954, 479036, 479290, 479519
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2

1

39

471167, 472688, 478963, 478964, 479074, 479085, 479273, 479519

40

477354, 477844, 478517, 478914, 478988, 479521

41

464022, 464024, 464027, 471167, 472688, 472729, 477049, 477563, 477840, 478221, 478223, 478564, 478830,
478954, 478965, 479022, 479048, 479080, 479081, 479269, 479273, 479323, 479383, 479395, 479417, 479418,
479519, 479521, 479523, 479739

42

478053, 478187, 478914, 478954, 478963, 478964, 479039, 479041, 479076, 479273, 479395, 479521, 479527,
479699, 479700, 479705, 479708

43

471167, 472688, 478221, 478223, 478519, 478906, 478918, 478963, 478964, 479434, 479519, 479739

44

472688, 477100, 478221, 478223, 478564, 478830, 478968, 478972, 479273, 479323

45

478564

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

#hajsjestnajs
1918-2018 1 NIESKOŃCZENIE NIEPODLEGŁA
ACARD
Agnes Organic
Alpikol
ANGISEPTIN
ANMAR
Antom
APPARTME
ARLEKIN
atr wear
BANCOVO.
BEBIKLUB
BEST PUR Polymers
BIAŁA 24
BIEG PIASTÓW
Bielenda JUICY JELLY
BigOne
BIOTYNA Multieffect
Bong Bong ASIAN BISTRO
BONO
BRICO
BUNGEE GYM
CandleLand CL
CHONDROFLEX
CHORALIŚCI
Cool chat
DEHYDRAVET SLIM
DENVER
DERMEDICS
DRAPIEŻNIK SKLEP WĘDKARSKI
DRIVELY
DSENIS
dzień dobry tvn Pozytywki
E
easycamper
ecolife
edicta
Elmet
EM ELMET MOTORS
ESCO W POLSCE
Euro Led
Eurotrade
exall

464027
474300
479732
479013
478849
478321
478973
478988
479290
479084
477080
478954
479323
477887
479395
471167
478732
472705
477659
478906
477964
477961
478965
479538
478791
479093
479519
479390
477978
478564
479265
479527
477354
477049
478528
479257
478517
478053
478971
478969
472729
478279
478527
479074

FARGO
FAUNA
FILIMED
FILIMED
Freshminn
GALAKTYKA TALENTÓW
GLIKOSTOP
GORC SPLIT
GRIPACTIVE COMPLEX
GRIPACTIVE ZATOKI I NOS PLUS
GRIPACTIVE ZATOKI I NOS
GRIPACTIVE
GRIPACTIVE
GRIPACTIVE
GWE Nieruchomości
HAAKSBERGEN
hajs jest najs
HCM-MILAR
HERFIX
HERFIX
Hit
Hortex LEON ROZWÓJ Żelazo + Wit.C
JABŁKA MANGO GRUSZKI
ICoRTaP INTERNATIONAL CONGRESS OF
RELIGIOUS TOURISM AND PILGRIMAGES
KRAKOW
iHELP
INDICATE 5
IWA
K3Cloud
K3Cloud.com
K3Cloud.com.pl
K3Cloud.pl
KK KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA
KONGRES EKSPORTU
L
LANCO
LEJDIS
lendup pl Więcej niż pożyczka
lendup pl
lift med
Livinghome
LODZIO lody naturalne
LoveStop
LUXRAD

478599
477971
478221
478223
478792
479383
477796
478910
476872
476946
476947
476875
476924
476942
479771
478856
464022
479426
479039
479041
479524
478225

479269
477789
479287
477969
479700
479705
479708
479699
478688
479048
472688
477972
479022
478552
478551
478968
478187
479434
479262
477793
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1

2

1

2

MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE S.A.
mama bear
Maniewski
MANUFAKTURA SZKŁA PuckGlas
MAPEI BUDUJESZ RAZ, A DOBRZE
MDA MAŁOPOLSKIE DWORCE
AUTOBUSOWE S.A.
medical CARE
MEMONE
MemoryFlav Ginkqo
Mr. HIPSTER LEMONIADA NATURAL
100% PRODUKT
najs konto
NAMUR
Naturalnie SOKOŁÓW
Naturell OMEGA - 3 1000 SUPLEMENT DIETY
Naturell SILICA BIOTYNA MAX
SUPLEMENT DIETY
NIAGARA
NP Najlo PROFESSIONAL
ODPORNOŚĆ WitaMiNa C
OLGA
OLIER
Olsikowa
ORLANDO
OVIEDO
OXI Clean
P perfumik.pl
P4F
Pakano.pl PAPIER KAMIEŃ NOŻYCZKI
PALO
PAN LUDEK
PARANIENORMALNI
PARANIENORMALNI
PiGEON
PIZZA Dominium
pneumat
POLAWIX
Pracownia Sprytna Igiełka

478964
479532
477100
479521
479679

PROPID
PRZYCHODNIA LEKARSKA ŚWIAT ZDROWIA
Qlips
RAFAŁ
ROMA NOVA
ROZWÓJ Żelazo + Wit.C
Róża Tadeusz Kościuszko
sanity
Schöne Oliwia expert
SILIMAR
SKRZYP PRO beauty
SMAKI PODRÓŻY
SPINKI
SPRINT
STARLASH academy
SUPLEMENT DIETY GRIPACTIVE
supportan
SYLABOMANIA
sztuka wyboru
Świeżaki
TEMAZOR
TEMPRE
TERMIC+
To mi pasuje!
TOMIX for better communication...
trichos
Tridon Consulting
TULIŚ
two-M
UROMAL
UroProwitC
Venezia. Jeszcze tyle kroków przed Tobą.
vispro
Wavecamper
ZAWSZE WARTO
ZAWSZE WARTO
zjedz pieroga
Z-NYLON

466046
479273
479036
477963
478912
478226
477034
479692
479272
478793
477682
477786
477560
477970
478830
477002
478985
477561
479739
479361
479415
478602
477359
477844
479535
478972
472700
478055
479085
478794
477680
478166
479076
479266
479080
479081
478519
477629

478963
479522
477977
477683
479520
464024
478916
477768
475807
475809
477973
478583
478228
477974
477975
477840
477962
477976
479332
479525
477563
479523
478908
478607
479417
479418
479017
478918
479537
478863
478914

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.
917214
919759
1078259
1081813
1095392
1157372
1339468
1355241
1379373
1379436
1379451
1379464
1379476
1379485
1379493
1379516
1379521
1379555
1379573
1379574
1379605
1379617
1379619
1379641
1379652

POWERLYTE (2017 11 13)
1
free-av (2006 09 11)
9, 38, 41, 42, 45
Solidfloor (2011 04 21, 2010 10 22)
CFE: 27.05.04
19
SolReflex (2011 02 08,
17, 19, 37
2010 08 09)
PURAVIDA RESORTS (2011 04 04, 2010 10 04)
CFE: 26.04.09, 26.13.25, 27.05.10
39, 43
WANDERLUST (2016 09 28)
25
IDEAL (2017 11 08)
CFE: 27.01.01, 27.05.01, 29.01.12
11
INJA (2017 11 27)
5
mijia (2017 04 28, 2016 11 25)
CFE: 24.01.25, 27.05.22, 28.03.00
25, 35
(2017 10 13)
CFE: 26.01.03, 28.03.00
33
CGW (2017 10 20)
CFE: 27.05.01
9
JG TEX (2017 08 03)
CFE: 09.01.25, 27.05.12
18, 25, 35
Alternativa (2017 04 04, 2017 03 28)
CFE: 26.01.03
9, 11, 35, 38
BD by BOZZOLO D’ORO (2017 07 26)
CFE: 05.05.20, 27.05.24, 29.01.12
25
Vera (2017 08 14, 2017 02 24)
CFE: 03.07.11, 27.05.01
3, 5
SKONE (2017 02 02)
CFE: 24.01.05, 27.05.01
14
(2017 05 11)
CFE: 01.03.01, 28.03.00
32
HelpCase (2017 09 27,
9, 35, 36, 38, 41, 42,
45
2017 07 17)
HEXINOIL (2017 10 11)
CFE: 27.05.17
7
CBGuard (2017 10 02)
7, 9
FREEDOM TOTAL
10
KNEE (2017 11 01)
Chaque Jour REDUIT EN LACTOSE
(2017 08 10, 2017 05 10)
CFE: 26.04.18, 26.11.08, 29.01.13
29, 30
GABRIELLE (2017 08 18, 2017 02 21)
CFE: 27.05.01
3, 9, 14, 18
Actifenac (2017 10 27, 2017 09 27)
5
Wellsee (2017 08 11, 2017 02 13)
CFE: 18.03.23, 26.11.03,
11, 19, 20, 21, 35
27.05.07

1379665
1379674
1379687
1379704
1379705
1379706
1379707
1379708
1379709
1379710
1379779
1379780
1379816
1379840
1379850
1379863
1379865
1379866
1379868
1379882
1379923
1379973
1379975
1379978
1379988
1380006
1380008

UCLAN (2017 04 04, 2017 03 28)
CFE: 27.05.01
9, 11, 35, 38
BUMBLEBEE TUMMY
30
(2017 10 03)
FRESHLIGHT (2017 10 24, 2017 05 05)
3
Actifenic (2017 10 27, 2017 09 27)
5
Actifenique (2017 10 27, 2017 09 27)
5
Kerafenic (2017 10 27, 2017 09 27)
5
Actifenaque (2017 10 27, 2017 09 27)
5
Kerafenaque (2017 10 27, 2017 09 27)
5
Kerisol (2017 10 27, 2017 09 27)
5
Kerafenique (2017 10 27, 2017 09 27)
5
NEW HOPE (2017 08 08)
CFE: 27.05.17
29, 37, 44
(2017 08 08)
CFE: 26.01.01, 26.04.09,
29, 37, 44
26.07.05, 29.01.12
THINK OUTSIDE THE
10
BOX (2017 10 30)
UNITED STATES TACTICAL MADE HERE
(2017 10 04, 2017 04 04)
CFE: 01.01.03, 26.04.04, 27.05.09
13
MAZ (2017 05 18)
CFE: 27.05.01
7, 12, 35, 37, 40, 42,
45
Harvest Smart (2017 10 13)
CFE: 27.05.01
1, 5, 9, 11
EXEED (2017 08 31, 2017 06 22)
CFE: 27.05.01
12
HeartRay (2017 10 20)
11
(2017 10 20)
CFE: 28.03.00
30, 43
FRIGID FLUID CO.
35
(2017 11 06)
E-Pharma ALWAYS TO CREATE SOLUTIONS
(2017 03 10, 2017 01 20)
CFE: 27.05.11, 29.01.12
5, 40, 42
FYK XIANFENG (2017 10 11)
CFE: 28.03.00
1
ZHONGDING (2017 10 11)
CFE: 26.01.16, 26.04.18, 26.13.25
17
NYCO (2017 10 12)
CFE: 26.04.02, 27.05.02
7
(2017 10 13)
CFE: 26.04.04, 28.05.00, 29.01.12
3, 35
Fenasol (2017 10 27, 2017 09 27)
5
Solinique (2017 10 27, 2017 09 27)
5

54
1380009
1380034
1380041
1380062
1380094
1380113
1380139
1380176
1380188
1380220
1380226
1380233
1380251
1380328
1380376
1380412

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
Solinic (2017 10 27, 2017 09 27)
5
E.P.A AKIN (2017 07 31)
CFE: 26.04.07, 29.01.13
7, 35, 37
(2017 03 02, 2016 11 22)
CFE: 14.01.05, 26.11.12
6, 7, 9, 12, 40, 42
LONG QIANG (2017 06 09)
CFE: 01.15.09, 26.07.04, 28.03.00
7
Lassa Multiways (2017 07 26,
12, 35
2017 07 04)
EOVENDO (2017 07 05)
9, 35, 38, 42
JOYCO (2017 07 06)
CFE: 04.05.05, 19.03.03, 29.01.15
30
FC FUTURE CLUB ENERGY DRINK (2017 09 08)
CFE: 03.07.05, 27.05.03, 29.01.14
32
fito (2017 10 10)
CFE: 05.03.13, 27.05.07, 28.05.00
3, 35
annwa (2017 09 13)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
19
dyplex (2017 09 25)
CFE: 01.15.05, 27.05.08
16
CITILUX (2017 09 28)
CFE: 26.04.18, 27.05.02
11
RR (2017 10 20)
9, 19
FTVUHD (2017 07 03,
9, 38, 41
2017 01 03)
u2c (2017 05 17)
CFE: 02.09.04, 26.11.12,
9, 11, 35, 38
27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
BioUniversal (2017 07 20, 2017 03 03)
5, 10

1380444
1380462
1380467
1380508
1380513
1380567
1380569
1380602
1380613
1380614
1380620
1380637
1380643
1380671
1380677
1380687
1380707

Nr ZT01/2018

BIBA LINA (2017 09 22, 2017 03 23)
CFE: 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
25, 28
mobizon (2017 09 18)
38
KOZA DEREZA (2017 10 10)
3
FLY JEAN (2017 10 13, 2017 10 09)
CFE: 25.01.13, 27.05.01
24
Cem (2017 10 17)
CFE: 26.01.18, 27.05.02, 29.01.12
29, 30
DASSELTINO (2017 10 02, 2017 04 18)
5
DASSERGO (2017 10 02, 2017 04 18)
5
PROTECT GARDEN (2017 10 06, 2017 06 01)
CFE: 24.01.13, 24.17.20, 27.05.24, 29.01.13
1, 5
BONEMEX (2017 11 09, 2017 05 26)
44
ANEMEX (2017 11 09, 2017 05 26)
44
ZHONGDING (2017 09 25)
CFE: 26.01.16, 26.13.25, 28.03.00
17
supoin (2017 06 09)
CFE: 27.05.01
9
DOCTOR LU (2017 07 06)
CFE: 27.05.01
5, 35, 44
MADITOL (2017 09 19, 2017 05 12)
CFE: 25.03.01, 26.13.25, 27.05.24,
3, 5, 10, 16,
29.01.13
21, 35
(2017 10 18)
CFE: 26.01.01, 28.03.00
21
Help Case (2017 09 27, 2017 07 17)
CFE: 27.05.01
9, 35, 36, 38, 41, 42, 45
MARCO POLO HORIZON
12
(2017 10 24, 2017 05 02)

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

917214,

1379863,

1379973,

1380602

3

1379493,

1379619,

1379687,

1379988,

1380188,

1380467,

1380671

5

1355241,
1379708,
1380009,

1379493,
1379709,
1380412,

1379641,
1379710,
1380567,

1379704,
1379863,
1380569,

1379705,
1379923,
1380602,

1379706,
1380006,
1380643,

1379707,
1380008,
1380671

6

1380041

7

1379573,

1379574,

1379850,

1379978,

1380034,

1380041,

1380062

9

919759,
1379863,
1380687

1379451,
1380041,

1379476,
1380113,

1379555,
1380251,

1379574,
1380328,

1379619,
1380376,

1379665,
1380637,

10

1379605,

1379816,

1380412,

1380671

11

1339468,
1380376

1379476,

1379652,

1379665,

1379863,

1379866,

1380233,

12

1379850,

1379865,

1380041,

1380094,

1380707

1380220,

1380251

1380444

1379665,
1380188,

1379850,
1380376,

13

1379840

14

1379516,

1379619

16

1380226,

1380671

17

1081813,

1379975,

18

1379464,

1379619
1081813,

1379652,

1380671,

1380677

1379373,

1379464,

1379485,

19

1078259,

20

1379652

21

1379652,

24

1380508

25

1157372,

1380620

28

1380444

29

1379617,

1379779,

1379780,

1380513

30

1379617,

1379674,

1379868,

1380139,

1380513

32

1379521,

1380176

33

1379436

35

1379373,
1379882,
1380643,

1379464,
1379988,
1380671,

1379476,
1380034,
1380687

1379555,
1380094,

1379652,
1380113,

36

1379555,

1380687

37

1081813,

1379779,

1379780,

1379850,

1380034

38

919759,
1380462,

1379476,
1380687

1379555,

1379665,

1380113,

1380328,

1380376,

39

1095392

1380041,

1380113,

1380687

40

1379850,

1379923,

1380041

41

919759,

1379555,

1380328,

1380687

42

919759,

1379555,

1379850,

1379923,

43

1095392,

1379868

56

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
2

1

44

1379779,

1379780,

1380613,

1380614,

45

919759,

1379555,

1379850,

1380687

1380643

Nr ZT01/2018

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
na podstawie art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku, wobec którego wpłynął sprzeciw,
nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw, datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
468150
472517
473819
474970
473665

ARKEMA FRANCE
2017 10 24
37
SZCZUDŁO JAKUB P.P.H.U. PIK COMMERCE
2017 10 30
16
TIFFANY AND COMPANY
2017 11 21
20
SERGIO CALLEJA
2017 12 11
32
NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2017 12 11
3, 5

475142

475145

474293

PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 12 08
1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20,
30
PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 12 08
1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20,
30, 32
NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 12 15
5
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