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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 ZT02

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.
470551
(220) 2017 04 18
DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczyca
(540) agrodays

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, agencje importowo-eksportowe w tym: płodów
rolnych, pasz, nawozów, środków ochrony roślin, sprzętu
i wyposażenia dla gospodarstw rolnych, wynajem dystrybutorów automatycznych, badania rynku, doradztwo
specjalistyczne w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej oraz rolniczej, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek, prospektów i broszur, prognozy ekonomiczne dla osób trzecich, prenumerata prasy
dla osób trzecich, zarządzanie w działalności handlowej,
działalność biur doradztwa konsumenckiego, wyceny handlowe, pozyskiwanie i systematyzowanie danych do baz
danych, analiza kosztów dla osób trzecich, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw,
usługi biura rachunkowego, publikowanie tekstów sponsorowanych, sporządzanie sprawozdań i zestawień statystycznych, rachunkowych i księgowych, usługi w zakresie
oceny kosztów (wartości) kompleksów leśnych, usługi w zakresie oceny kosztów wełny, organizowanie targów i sympozjów w celach reklamowych i handlowych, wynajem
nośników reklamowych, zarządzanie w zakresie licencjonowania towarów, usług i praw, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi organizowania
targów i wystaw handlowych, promocja targów do celów
handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych
targów handlowych online, usługi w zakresie zarządzania
targami, 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, usługi
wydawnicze i reporterskie, nauczanie i szkolenia, organizowanie konferencji kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, wystaw kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych
i konkursów kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych,
produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne,
sport i fitness, usługi biblioteczne, biura rezerwacji biletów
koncertowych, centra rozrywki, degustacje win [usługi rozrywkowe], didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, doradztwo
w zakresie planowania przyjęć, dostarczanie informacji dotyczących książek, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, dystrybucja filmów, dziecińce zwierzęce, elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie

informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych)
w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fankluby,
fotoreportaże, goszczenie lig fantasy sports, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, obsługa salonów gier [sale],
obsługa ogrodów botanicznych, obsługa ogrodów zoologicznych, obsługa kompleksów ze zjeżdżalniami wodnymi,
obozy letnie [rozrywka i edukacja], nauczanie indywidualne, malowanie portretów, kina, komponowanie muzyki
dla osób trzecich, koncerty muzyczne na żywo, koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, kabarety i dyskoteki, kabarety,
informacja o rekreacji, informacje dotyczące działalności
kulturalnej, informacje dotyczące rozrywki dostarczane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie
festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali
w celach rekreacyjnych, organizowanie festiwali w celach
kulturalnych, organizowanie festiwali, organizowanie fanklubów, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizacja widowisk, organizowanie balów, organizacja webinariów, organizacja przyjęć, organizacja rezerwacji biletów
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, organizacja
rozrywki na imprezy urodzinowe, oceanaria [rekreacja],
ogrody udostępniane publicznie, odgrywanie roli clowna,
organizacja i prowadzenie balów, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja konkursów muzycznych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki przez
telefon, organizowanie konkursów, organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizowanie
imprez tanecznych, organizowanie imprez muzycznych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie gal,
organizowanie uroczystości, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie widowisk historycznych w plenerze, organizowanie rozrywki wizualnej, organizowanie rozrywki, organizowanie produkcji teatralnych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie pokazów lotniczych,
organizacja wystaw i targów w celach związanych z kulturą
i edukacją, wystawy zwierząt i tresura zwierząt, wystawy
sprzętu rolniczego, weterynaryjnego oraz sprzętu do hodowli zwierząt i roślin w celach edukacyjnych i rozrywkowych, 44 usługi weterynaryjne, higiena i troska o urodę
zwierząt, usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, hodowla zwierząt, pomoc weterynaryjna, porady w zakresie farmakologii,
porady w zakresie dietetyki weterynaryjnej, usługi inseminacji zwierząt, wypożyczanie sprzętu rolniczego, zabiegi
pielęgnacyjne dla zwierząt, doradztwo weterynaryjne z zakresu hodowli, karmienia oraz krzyżowania zwierząt, usługi opracowywania planu hodowli, usługi opracowywanie
planów żywieniowych dla zwierząt.
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472061
(220) 2017 05 24
MODIFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MODIFY Reductor

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i inne środki do celów leczniczych lub weterynaryjnych, 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego w tym: oleje i tłuszcze
jadalne, warzywa przetworzone i przetworzone produkty
ogrodnicze przeznaczone do spożycia w tym: oleje i tłuszcze jadalne pochodzenia roślinnego, koncentraty i odżywki
wysokobiałkowe wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, 30 artykuły spożywcze pochodzenia
roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania
takie jak: aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty (preparaty) do żywności, aromaty kawowe, cynamon
[przyprawa], gałka muszkatołowa, anyż. imbir [przyprawa],
przyprawy, przyprawy korzenne, soja, koncentraty i odżywki
węglowodanowe i wysokoenergetyczne wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, środki do polepszania walorów
smakowych artykułów spożywczych takie jak: przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), słodziki naturalne, słód do celów
spożywczych, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut
wanilii].
(210) 474795
(220) 2017 07 31
(731) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków
(540) ABS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.01.24
(510), (511) 36 usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami, planowanie inwestycji związanych z nieruchomościami, usługi: pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie usług developerskich związanych
z pozyskaniem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów,
lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia
finansowe transakcji związanych z nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi
finansowe, doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania
kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc
w pozyskiwaniu kredytów, wycena nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych oraz szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji, 37 usługi budowlane związane
ze wznoszeniem obiektów wszelkiego typu i ich całkowitym
wykańczaniem, usługi w zakresie: doradztwa budowlanego,
nadzoru budowlanego, usługi związane z remontem, restauracją i konserwacją budynków, usługi instalacyjne dotyczące:
sieci i urządzeń klimatyzacyjnych, sieci elektrycznej i urządzeń elektrycznych, sieci wodnej, sieci kanalizacyjnej, sieci
ciepłowniczej, alarmów, intemetu, sieci telefonicznej, montażu elementów sanitarnych, sprzątanie budynków, wynajem
maszyn budowlanych i rusztowań, budowa i wynajmowanie
myjni samochodowych, zakładów serwisowych, punktów
pralniczych, 43 usługi związane z prowadzeniem obiektów
gastronomicznych, hoteli, przygotowywaniem żywności
i dowożeniem jej do klienta (catering) wynajmowanie sal
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na posiedzenia, wypożyczanie naczyń, bielizny stołowej oraz
sprzętu używanego w gastronomi i hotelarstwie, prowadzenie centrów opieki nad dziećmi i ośrodków opieki dziennej
nad dziećmi, usługi opieki nad dziećmi w klubach malucha
oraz świadczone w obiektach handlowych.
475209
(220) 2017 08 10
2N-EVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRIME³
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 27.07.01, 24.17.07
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, miksery, malaksery. krajalnice do chleba i wędlin, młynki
elektryczne do kawy, wyciskacze do owoców, sokowirówki,
maszynki do mielenia mięsa, wielofunkcyjne roboty kuchenne, odkurzacze, węże i ssawki do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, urządzenia do czyszczenia
podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, maselnice elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny i urządzenia
elektryczne do prania dywanów, młynki do pieprzu inne niż
ręczne, noże elektryczne, nożyce elektryczne, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, otwieracze elektryczne do puszek, podgrzewacze wody (części maszyn), pralki, prasownice, przyrządy
elektryczne do woskowania i polerowania butów, roboty
kuchenne elektryczne, rozdrabniarki do odpadków, torby
do odkurzaczy, trzeparki elektryczne, ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, elektryczne urządzenia do mycia,
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania, urządzenia
kuchenne elektryczne, wirówki do mleka, zmywarki naczyń,
instalacje centralne do odpylania próżniowego do celów
czyszczących, instalacje odpylające do czyszczenia, kosiarki ogrodowe elektryczne, krajalnice, miksery, szatkownice
do warzyw, wilki do mięsa, części zamienne do wyżej wymienionych artykułów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń
biała, ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia audio-wideo, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, anteny, anteny
samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery, wieże, miniwieże, radio budziki, gramofony, głośniki, głośniki samochodowe, słuchawki, telewizory, telewizory LCD, filtry ekranowe,
okulary, okulary 3D, kable i przewody, komputery, komputery
przenośne, kasy fiskalne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze
płyt CD, ekrany i rzutniki ekranowe, telefony cyfrowe i komórkowe, tablety, zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, futerały
do telefonów komórkowych, etui na telefony komórkowe,
przewody telefoniczne, notesy elektroniczne, akumulatory,
zapalniczki samochodowe, alarmy antywłamaniowe do samochodów, do motocykli i do skuterów, urządzenia chroniące przed kradzieżą samochody, motocykle, skutery, pojazdy
mechaniczne, odbiorniki radiowe montowane w pojazdach
mechanicznych, kaski ochronne dla motocyklistów, odzież
chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna dla motocyklistów, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, maski
ochronne, osłony przeciwodblaskowe, pasy bezpieczeństwa
do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów mechanicznych, rękawice ochronne dla motocyklistów, urządzenia GPS, oprogramowanie komputerowe do pojazdów
mechanicznych – software ładowalny na nośnikach, programy komputerowe – komputerowe systemy wspomagające
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pracę układów pojazdów mechanicznych, komputerowe systemy konwersji i analizy danych dotyczących pracy układów
pojazdów mechanicznych, komputerowe programy sterujące,
komputerowe systemy operacyjne, komputerowe programy
nagrane, nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne
i optyczne, karty pamięci, dyski cyfrowe, płyty CD, płyty DVD,
pliki komputerowe, interfejsy, procesory, monitory, monitory
dotykowe, urządzenia do gry działające z odbiornikiem telewizyjnym, kamery cofania, urządzenia sygnalizacyjne dla pojazdów mechanicznych, czujniki parkowania, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie, diody, 11 urządzenia
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności
i napojów, kuchenny sprzęt elektryczny do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, zaparzania, elektryczne urządzenia
do zaparzania kawy i herbaty, ekspresy do kawy, smażarki elektryczne, przenośne urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne,
opiekacze pieczywa, opiekacze kanapek, aparatura chłodząca do napojów, aparatura do suszenia, aparatura do suszenia
owoców, elektryczne urządzenia do suszenia owoców, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania
powietrza, elektryczne formy do wypiekania ciasta, elektryczne formy do wypiekania wafli, elektryczne garnki ciśnieniowe, elektryczne ogrzewacze stóp, filtry do kawy elektryczne,
filtry do wody pitnej, frytownice elektryczne, gofrownice
elektryczne, grzejniki, grzejniki do nóg, grzejniki elektryczne,
kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy do układania włosów,
lodówki, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewanie wody
(aparatura), rożen, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki
do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, suszarki powietrze, szybkowary elektryczne, tostery,
urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia klimatyzacyjne,
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, instalacje klimatyzacyjne do pojazdów,
filtry powietrza do klimatyzacji, dmuchawy, instalacje do filtrowania powietrza w pojazdach, żarówki samochodowe, reflektory samochodowe, reflektory motocyklowe, klosze do lamp,
osłony do lamp, lampy kierunkowskazów, lampy bezpieczeństwa, latarki, urządzenia do oświetlenia pojazdów, urządzenia
do oczyszczania powietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze do pojazdów, instalacje do podgrzewania
foteli w pojazdach, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb
w pojazdach, części zamienne i akcesoria do wyżej wymienionych artykułów, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby
z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nieujęte w innych
klasach, mianowicie: wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 20 meble
kempingowe, materace kempingowe, maty do spania kempingowe, stojaki [meble] pod telewizor, 21 akcesoria kempingowe, mianowicie: naczynia z melaminy, grille kempingowe,
pojemniki na żywność, garnki i rondle przenośne do użytku
na kempingu, 28 zabawki, domki dla dzieci, trampoliny, akcesoria sportowe.
475211
(220) 2017 08 10
2N-EVERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRIME3
(510), (511) 7 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, miksery, malaksery. krajalnice do chleba i wędlin, młynki
elektryczne do kawy, wyciskacze do owoców, sokowirówki,
maszynki do mielenia mięsa, wielofunkcyjne roboty kuchen(210)
(731)
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ne, odkurzacze, węże i ssawki do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, froterki, elektroszczotki, urządzenia do czyszczenia
podłóg i dywanów, urządzenia do zbierania płynnych zanieczyszczeń, urządzenia do czyszczenia parą, maselnice elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny i urządzenia
elektryczne do prania dywanów, młynki do pieprzu inne niż
ręczne, noże elektryczne, nożyce elektryczne, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków dezynfekcyjnych, otwieracze elektryczne do puszek, podgrzewacze wody (części maszyn), pralki, prasownice, przyrządy
elektryczne do woskowania i polerowania butów, roboty
kuchenne elektryczne, rozdrabniarki do odpadków, torby
do odkurzaczy, trzeparki elektryczne, ubijaczki elektryczne
do użytku domowego, elektryczne urządzenia do mycia,
urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania, urządzenia
kuchenne elektryczne, wirówki do mleka, zmywarki naczyń,
instalacje centralne do odpylania próżniowego do celów
czyszczących, instalacje odpylające do czyszczenia, kosiarki ogrodowe elektryczne, krajalnice, miksery, szatkownice
do warzyw, wilki do mięsa, części zamienne do wyżej wymienionych artykułów, 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń
biała, ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia audio-wideo, odbiorniki radiowe, radia samochodowe, anteny, anteny
samochodowe, aparaty fotograficzne, kamery, wieże, miniwieże, radio budziki, gramofony, głośniki, głośniki samochodowe, słuchawki, telewizory, telewizory LCD, filtry ekranowe,
okulary, okulary 3D, kable i przewody, komputery, komputery
przenośne, kasy fiskalne, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt CD, ekrany i rzutniki ekranowe, telefony cyfrowe
i komórkowe, tablety, zestawy słuchawkowe do telefonów
komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze telefoniczne, futerały do telefonów komórkowych, etui na telefony komórkowe, przewody telefoniczne, notesy elektroniczne, akumulatory, zapalniczki samochodowe, alarmy antywłamaniowe
do samochodów, do motocykli i do skuterów, urządzenia
chroniące przed kradzieżą samochody, motocykle, skutery, pojazdy mechaniczne, odbiorniki radiowe montowane
w pojazdach mechanicznych, kaski ochronne dla motocyklistów, odzież chroniąca przed wypadkami, odzież ochronna
dla motocyklistów, nakolanniki, ochraniacze dla motocyklistów, maski ochronne, osłony przeciwodblaskowe, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, rejestratory przebytej drogi
dla pojazdów mechanicznych, rękawice ochronne dla motocyklistów, urządzenia GPS, oprogramowanie komputerowe
do pojazdów mechanicznych – software ładowalny na nośnikach, programy komputerowe – komputerowe systemy
wspomagające pracę układów pojazdów mechanicznych,
komputerowe systemy konwersji i analizy danych dotyczących pracy układów pojazdów mechanicznych, komputerowe programy sterujące, komputerowe systemy operacyjne,
komputerowe programy nagrane, nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski,
nośniki danych magnetyczne i optyczne, karty pamięci, dyski
cyfrowe, płyty CD, płyty DVD, pliki komputerowe, interfejsy,
procesory, monitory, monitory dotykowe, urządzenia do gry
działające z odbiornikiem telewizyjnym, kamery cofania,
urządzenia sygnalizacyjne dla pojazdów mechanicznych,
czujniki parkowania, trójkąty ostrzegające o niesprawnym
samochodzie, diody, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, kuchenny
sprzęt elektryczny do gotowania, smażenia, pieczenia, opiekania, zaparzania, elektryczne urządzenia do zaparzania
kawy i herbaty, ekspresy do kawy, smażarki elektryczne, przenośne urządzenia grzewcze, czajniki elektryczne, opiekacze
pieczywa, opiekacze kanapek, aparatura chłodząca do napojów, aparatura do suszenia, aparatura do suszenia owo-
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ców, elektryczne urządzenia do suszenia owoców, aparatura
i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, aparaty do jonizacji i uzdatniania powietrza, elektryczne formy do wypiekania ciasta,
elektryczne formy do wypiekania wafli, elektryczne garnki
ciśnieniowe, elektryczne ogrzewacze stóp, filtry do kawy
elektryczne, filtry do wody pitnej, frytownice elektryczne,
gofrownice elektryczne, grzejniki, grzejniki do nóg, grzejniki
elektryczne, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, lampy do układania włosów, lodówki, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy,
podgrzewanie wody (aparatura), rożen, suszarki do bielizny
elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk
montowane przy umywalkach, suszarki powietrze, szybkowary elektryczne, tostery, urządzenia do filtrowania wody,
urządzenia do kąpieli, urządzenia i instalacje do gotowania,
urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wyciągi wentylacyjne, zamrażarki, instalacje
klimatyzacyjne do pojazdów, filtry powietrza do klimatyzacji,
dmuchawy, instalacje do filtrowania powietrza w pojazdach,
żarówki samochodowe, reflektory samochodowe, reflektory
motocyklowe, klosze do lamp, osłony do lamp, lampy kierunkowskazów, lampy bezpieczeństwa, latarki, urządzenia
do oświetlenia pojazdów, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia ogrzewające do pojazdów, odmrażacze
do pojazdów, instalacje do podgrzewania foteli w pojazdach, urządzenia grzejne przeciw roszeniu szyb w pojazdach, części zamienne i akcesoria do wyżej wymienionych
artykułów, 14 metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali
szlachetnych lub pokrywane nimi, nieujęte w innych klasach, mianowicie: wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, 20 meble
kempingowe, materace kempingowe, maty do spania kempingowe, stojaki [meble] pod telewizor, 21 akcesoria kempingowe, mianowicie: naczynia z melaminy, grille kempingowe,
pojemniki na żywność, garnki i rondle przenośne do użytku
na kempingu, 28 zabawki, domki dla dzieci, trampoliny, akcesoria sportowe.
475279
(220) 2017 08 11
KUSYK DOROTA MARZENA DYSTRYBUCJA
KANADYJSKIEJ KARMY DLA ZWIERZĄT,
Mokronos Dolny
(540) Alpha Wolf
(510), (511) 31 karma i pasza dla psów i kotów w postaci granulek w różnych konfiguracjach smaków.
(210)
(731)

475768
(220) 2017 08 25
AL MOMENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) trattoria MURANO
(210)
(731)

7

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 restauracja, usługi kateringowe, zbiorowe
żywienie, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, usługi barowe, wypożyczenie krzeseł, stołów.
476287
(220) 2017 09 08
T4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) T4B TECHNOLOGIE DLA BIZNESU TECHNOLOGY
FOR BUSINESS
(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, elektroniczne kasy sklepowe,
elektroniczne kasy rejestrujące (fiskalne), specjalizowane kasy
fiskalne, czytniki kodów kreskowych, wagi elektroniczne,
urządzenia liczące i sortujące pieniądze, drukarki fiskalne, stanowiska POS, terminale płatnicze, pin-pady, sprawdzarki cen,
karty magnetyczne do identyfikacji osób, przyrządy elektryczne, optyczne przyrządy pomiarowe, przyrządy sygnalizacyjne, kontrolne, ratownicze, 37 instalowanie systemów
wykrywania i sygnalizacji pożaru, instalowanie systemów telewizji przemysłowej, instalowanie systemów do oddymiania
pomieszczeń, instalowanie systemów wykrywania i sygnalizacji włamania i napadu, instalowanie systemów kontroli
dostępu, 38 łączność poprzez sieć światłowodową, łączność
za pomocą telefonii komórkowej, poczta elektroniczna,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi
operatorów sieciowych, telefony, telekomunikacja, telewizja
kablowa, usługi telefoniczne, usługi związane z ustalaniem
tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, 42 projektowanie, wdrażanie systemów informatycznych, programowanie komputerów, usługi doradcze konsultacyjne i szkoleniowe dotyczące
programowania komputerów, konserwacja i wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, programowanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru, programowanie
systemów telewizji przemysłowej, systemów do oddymiania
pomieszczeń, systemów wykrywania i sygnalizacji włamania
i napadu, projektowanie systemów kontroli dostępu.
476289
(220) 2017 09 08
T4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) T4B group

(210)
(731)
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(531)

27.05.01, 27.07.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.02.07, 26.02.08,
29.01.06
(510), (511) 9 programy komputerowe, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, elektroniczne kasy sklepowe,
elektroniczne kasy rejestrujące (fiskalne), specjalizowane kasy
fiskalne, czytniki kodów kreskowych, wagi elektroniczne,
urządzenia liczące i sortujące pieniądze, drukarki fiskalne, stanowiska POS, terminale płatnicze, pin-pady, sprawdzarki cen,
karty magnetyczne do identyfikacji osób, przyrządy elektryczne, optyczne przyrządy pomiarowe, przyrządy sygnalizacyjne, kontrolne, ratownicze, 37 instalowanie systemów
wykrywania i sygnalizacji pożaru, instalowanie systemów telewizji przemysłowej, instalowanie systemów do oddymiania
pomieszczeń, instalowanie systemów wykrywania i sygnalizacji włamania i napadu, instalowanie systemów kontroli
dostępu, 38 łączność poprzez sieć światłowodową, łączność
za pomocą telefonii komórkowej, poczta elektroniczna,
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi
operatorów sieciowych, telefony, telekomunikacja, telewizja
kablowa, usługi telefoniczne, usługi związane z ustalaniem
tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, 42 projektowanie, wdrażanie systemów informatycznych, programowanie komputerów, usługi doradcze konsultacyjne i szkoleniowe dotyczące
programowania komputerów, konserwacja i wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, programowanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru, programowanie
systemów telewizji przemysłowej, systemów do oddymiania
pomieszczeń, systemów wykrywania i sygnalizacji włamania
i napadu, projektowanie systemów kontroli dostępu.
476323
(220) 2017 09 11
LENKIEWICZ MACIEJ, LENKIEWICZ MICHAŁ
CUKIERNIA LENKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, Toruń
(540) LENKIEWICZ
(510), (511) 30 wypieki, wyroby cukiernicze, desery, ciasta,
ciasteczka, croissant, czekoladowe wyroby cukiernicze, gotowe desery, słodycze lodowe, lodowe wyroby cukiernicze,
mleczne wyroby cukiernicze, torty, w tym mrożone torty
jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody,
musy, mączne wyroby cukiernicze, owoce w polewie czekoladowej, produkty na bazie czekolady, słodycze, smakowe
wyroby cukiernicze na bazie cukru, suflety deserowe, tiramisu, trufle, wyroby piekarnicze, żywność na bazie kakao, lody
spożywcze, mrożone jogurty, sorbety, ciasta lodowe, desery
lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany,
jadalne lody owocowe, jogurt mrożony, lody, mrożone ciasta
jogurtowe, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, napoje
mrożone, napoje z lodów, owocowe lody, sorbety, tort lodowy, wyroby lodowe, biała herbata, cappuccino, czekolada
pitna, czekoladowa kawa, czekoladowe napoje spożywcze
na bazie produktów mlecznych lub warzyw, espresso, gorąca czekolada, gotowa kawa i napoje na bazie kawy i kakao,
gotowe napoje kawowe, herbata, herbata mrożona, herbata
zielona, kakao, kakaowe napoje, kawa, mieszanki kawowe,
mieszanki kakaowe, mrożona kawa, mrożone napoje, nadzienia na bazie kawy, napary inne niż dla celów leczniczych, napoje czekoladowe, napoje kakaowe, napoje kawowe, napoje
na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów
kawy, pierniczki, gofry, tarty, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wypieków, wyrobów cukierniczych, deserów, ciastek

(210)
(731)
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i ciasteczek, 43 usługi kawiarni, usługi koktajibarów, usługi
lodziarni, oferowanie żywności i napojów, organizowanie imprez okolicznościowych, przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, usługi cukierni, usługi
kateringowe.
(210) 476722
(220) 2017 09 20
(731) RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) POLONICA NATURALNIE POLSKIE ŹRÓDŁA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające.
(210) 476723
(220) 2017 09 20
(731) RÓŻAŃSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) POLONICA NATURALNIE POLSKIE ŹRÓDŁA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające.
476827
(220) 2017 09 25
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Rockbridge

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 35 ekspertyzy w zakresie rynku kapitałowego
oraz polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, zestawianie
i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, 36 tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie
nimi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz
zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
zarządzanie cudzymi pakietami papierów wartościowych
na zlecenie, profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, operacje i doradztwo
finansowe oraz ekonomiczne, inwestycje kapitałowe, skup
i sprzedaż oraz obrót papierami wartościowymi, zarządzanie kapitałowe, lokaty kapitałowe, pośrednictwo maklerskie,
czynności powiernicze, analizy finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyjne, wszelkiego rodzaju usługi i operacje
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finansowe na giełdach towarowych i kapitałowych, wyceny
finansowe, transfer kapitałowy, zarządzanie finansami i portfelami inwestycyjnymi, trust inwestycyjny o nieograniczonej
wielkości emisji, udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
obrót dewizowy, obsługa finansowa obrotów międzynarodowych, dokonywanie transakcji finansowych, przyjmowanie poręczeń i gwarancji bankowych, elektroniczny transfer
kapitałowy, zlecone czynności związane z emisją i obrotem
papierami wartościowymi, subemisja inwestycyjna (underwriting), inwestowanie w imieniu osób trzecich, programy
oszczędnościowe i emerytalne, informacja kapitałowa i inwestycyjna również w sieci globalnej, 38 elektroniczny przekaz informacji i danych, w tym za pośrednictwem terminali
komputerowych, gromadzenie i przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej w sieci globalnej.
(210) 476874
(220) 2017 09 25
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540)

(531) 01.15.11, 08.07.01, 11.03.20, 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.
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(210) 476935
(220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540)

(531) 29.01.13, 01.15.11, 08.07.01, 11.03.20
(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) 477187
(220) 2017 10 03
(731) MARCINKOWSKI TADEUSZ, Warszawa
(540) MP MezoPure

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 35 sprzedaż plastrów kosmetycznych zawierających kwas hialuronowy.
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477261
(220) 2017 10 03
ĆWIKILEWICZ MAREK, DZIEŻA KRZYSZTOF BREVIS
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) URBINO
(510), (511) 11 systemy wentylacyjne, instalacje do filtracji powietrza i klimatyzacji, wyciągi powietrza, regulatory
wydatku powietrza, nawiewniki, nawiewniki higrosterowane, nawiewniki okienne szczelinowe wyposażone w filtr
antysmogowy, filtry do oczyszczania powietrza, filtry powietrza do nawiewników okiennych szczelinowych, kratki
wywiewne, kratki wyciągowe, elementy systemów wentylacyjnych, aparatura do wentylacji, wentylatory, klimatyzatory, elementy systemów klimatyzacyjnych, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła,
urządzenia do ogrzewania, grzejniki, instalacje, systemy,
urządzenia i aparaty oczyszczające powietrze.
(210)
(731)

477295
(220) 2017 10 04
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KAMFORUB
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła,
nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne,
5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, leki, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne do celów
medycznych, szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 wyroby medyczne, aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych,
aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, bandaże, poduszki do celów
leczniczych, aparaty i narzędzia weterynaryjne.
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stosowane w druku 3D, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic poli (styren-co-akrylonitrylu).
(210) 477304
(220) 2017 10 05
(731) GRABOWSKI GRZEGORZ, Wałbrzych
(540) WÓDKA NA KARTKI P-2 nazwisko i imię Alkohol
1 but. III 83

(210)
(731)

(210) 477296
(220) 2017 10 04
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-ASA

(531) 27.05.01, 24.17.01
(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 poli (styren-co-akrylonitrylu), 7 części drukarek 3D, kartridże do drukarek 3D, szpule do drukarek 3D, 17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla
włókiennictwa, półprzetworzone włókna termoplastyczne

(531)

26.04.01, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.09, 26.11.01, 26.11.08,
24.17.01, 24.17.02, 24.17.25, 25.07.01, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe.
477305
(220) 2017 10 05
MARPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) drukarnia fortuny
(510), (511) 16 reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama
zewnętrzna, reklama banerowa, agencje reklamowe, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama prasowa, reklama
billboardowa, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama online
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama on-line, reklamy korespondencyjne, opracowywanie,
przygotowywanie, rozpowszechnianie i uaktualnienie materiałów i ogłoszeń reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie miejsca reklamowego,
opracowywanie planów kampanii reklamowych, raportowanie wyników kampanii reklamowej, publikowanie druków
do celów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów
drukowanych, próbek], elektroniczne publikowanie druków
w celach reklamowych, promowanie sprzedaży towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukami, analiza rynku, badania rynku, badania
marketingowe, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, pozyskanie i analiza danych marketingowych,
usługi marketingowe, opracowywanie strategii marek, za(210)
(731)

Nr ZT02/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

rządzanie marketingowe przedsiębiorstwem, doradztwo
strategiczne w zakresie zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem, planowanie strategiczne kampanii reklamowych, organizowanie i zarządzanie kampaniami reklamowymi, kreowanie wizerunku marki, doradztwo dotyczące
organizowania, administrowania oraz zarządzania działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych i promocyjnych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, edycja tekstów,
outsourcing, usługi pośrednictwa w powyższym zakresie,
usługi doradcze w powyższym zakresie, informacja o powyższych usługach, 40 drukowanie, usługi drukowania, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, drukowanie wzorów,
drukowanie fotograficzne, drukowanie reklam, drukowanie
cyfrowe, usługi wykańczania druków, usługi składania druku,
drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych,
drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć,
usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych,
usługi poligraficzne, 41 komputerowy skład drukarski [DTP],
publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie
druków w formie elektronicznej w Internecie.
(210) 477312
(220) 2017 10 05
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) NAJLEPSZY PRODUKT
WWW.NAJLEPSZYPRODUKT.PL

(540) Marlboro ice blast

(531) 26.13.01, 26.04.02, 26.05.01, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy oraz tytoń w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cygaretki,
tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, papierosy kretek, snus, substytuty
tytoniu (nie do celów medycznych), papierosy elektroniczne, grzane wyroby tytoniowe, przyrządy elektroniczne oraz
ich części do podgrzewania i żarzenia papierosów oraz tytoniu dla uwalniania aerozoli zawierających nikotynę w celu
ich inhalacji, płynne roztwory nikotynowe do stosowania
w papierosach elektronicznych, przybory dla palaczy, ustniki
oraz bibułka do papierosów, filtry do papierosów, pojemniki
na tytoń nie z metali szlachetnych, papierośnice nie z metali szlachetnych, popielniczki nie z metali szlachetnych, fajki,
kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, zapalniczki
dla palaczy tytoniu, zapałki.
477377
(220) 2017 10 06
BŁAJA NEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz
(540) FAKTY i mity TYGODNIK NIEKLERYKALNY
(210)
(731)

(531)

(531)

29.01.14, 27.05.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.01.03, 26.01.18,
24.05.01
(510), (511) 35 audyt przedsiębiorstw, reklama, promocja,
promocja sprzedaży, promocja towarów i usług, promocja
przedsiębiorstw, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, uaktualnienie materiałów reklamowych,
organizowanie wystaw, towarów i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży towarów
i usług, organizowanie programów promocyjnych, badanie
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo mające
na celu przygotowanie przedsiębiorstw do procesu certyfikacji, działalność informacyjna w zakresie działalności gospodarczej, badanie marketingowe, badanie rynku i opinii
publicznej, koncesjonowanie towarów i usług dla osób trzecich, kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, 42 kontrola jakości, certyfikowanie produktów i usług, certyfikowanie
przedsiębiorstw, certyfikowanie firm, stwierdzenie autentyczności firmy, produktów i usługi.
(210)
(731)

477325
(220) 2017 10 05
Philip Morris Brands Sarl, Neuchâtel, CH
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27.05.01, 29.01.13, 02.09.04, 26.11.02, 26.04.02, 26.04.14,
26.04.18
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line do pobrania, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz
danych lub z Internetu, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury,
ulotki, foldery, informatory, naklejki, papier tektura, materiały
introligatorskie, materiały fotograficzne, 35 usługi w zakresie
prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania
ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii
publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim, prenumerata prasy,
organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej
oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych
i optycznych nośników informacji, zarządzanie portalami
internetowymi, sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów reklamowych a mianowicie koszulek, czapek, kubków, długopisów, smyczy, notesów oraz rozprowadzanie tych towarów
dla celów reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
usługi kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej,
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edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów,
gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia,
książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum,
konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników,
wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, kształcenie
praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe,
usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania,
usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie
programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych,
kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi
quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią
komputerową lub przez Internet.
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plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych,
kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych
przez Internet, produkcja filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie produkcji
filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier
interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet.
(210) 477393
(220) 2017 10 07
(731) DOMOŃ DAMIAN DAWO, Gliwice
(540) Beds4Dogs FABRYKA PSICH SNÓW

477378
(220) 2017 10 06
BŁAJA NEWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgierz
(540) FAKTY i mity TYGODNIK NIEKLERYKALNY
(210)
(731)

(531)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.09.04, 26.11.02
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on-line do pobrania, wydawnictwa na nośnikach danych, publikacje
elektroniczne, publikacje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, 16 papierowe publikacje,
wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory, naklejki, papier
tektura, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji
elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym
w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, marketing, badania
i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych
osobom trzecim, prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, zarządzanie portalami internetowymi, sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów reklamowych
a mianowicie koszulek, czapek, kubków, długopisów, smyczy, notesów oraz rozprowadzanie tych towarów dla celów
reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi
kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów,
gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line, organizowanie, obsługa i prowadzenie
kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów,

03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 03.01.27, 18.02.17, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 18 przykrycia i okrycia dla zwierząt, koce dla
zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], obroże dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domowych, odzież
dla zwierząt domowych, parki dla psów, okrycia dla psów,
ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, buty
dla psów, 20 legowiska dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt, posłania
dla zwierząt domowych, posłania dla psów, przenośne posłania dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, budy dla psów, przenośne budy, kosze do spania,
niemetalowe, dla zwierząt domowych, kosze, niemetalowe,
do przewożenia zwierząt domowych, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: przykrycia i okrycia dla zwierząt, koce dla zwierząt,
nosidełka dla zwierząt [torby], obroże dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt
domowych, parki dla psów, okrycia dla psów, ochraniacze
dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, buty dla psów, legowiska dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt
domowych, posłania dla zwierząt, posłania dla zwierząt domowych, posłania dla psów, przenośne posłania dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, budy dla
psów, przenośne budy, kosze do spania, niemetalowe, dla
zwierząt domowych, kosze, niemetalowe, do przewożenia
zwierząt domowych.
477523
(220) 2017 10 10
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) PLAY UBEZPIECZENIA
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe stosowane
w ubezpieczeniach grupowych, nagrane nośniki danych,
moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej
dotyczącymi ubezpieczeń grupowych, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, aparaty telefonicz(210)
(731)
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ne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne
urządzenia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, programy komputerowe, publikacje elektroniczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, 36 gwarantowanie ubezpieczeń,
ubezpieczenie grupowe, usługi informacyjne związane
z ubezpieczeniem, usługi doradztwa związane z ubezpieczeniem na życie, organizowanie ubezpieczenia grupowego, ubezpieczenia medyczne, zarządzanie ubezpieczeniami
grupowymi, usługi zarządzania ubezpieczeniami grupowymi za pośrednictwem urządzeń mobilnych, usługi mobilne
w zakresie organizowania ubezpieczenia, usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, administrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, udzielanie informacji
online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy
danych lub Internetu, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, 38 telekomunikacja, usługi
telekomunikacyjne w zakresie: usługi organizowania ubezpieczenia grupowego, dostarczanie pakietów informacji dotyczących ubezpieczeń, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi usług ubezpieczenia grupowego poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące usług zawartych w tej klasie, usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług ubezpieczeń
grupowych, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne,
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą
komputera, usługi w zakresie przesyłania informacji i danych
przy pomocy terminali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności
informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu,
obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi w zakresie sieci telekomunikacji
komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania
i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania
informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, udostępnianie połączeń
z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą
telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego,
przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem
sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu, świadczenie
usług łączności on-line, usługi łączności skomputeryzowanej, wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości,
danych i obrazów, transmisja danych.
477542
(220) 2017 10 11
BRONIEK KRYSTYNA, BRONIEK MAREK VCEE SPÓŁKA
CYWILNA, Rzeszów
(540) VCee

(210)
(731)
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(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do makijażu, 18 torebki, skórzane torebki, torby, torby podróżne, portfele, walizy,
25 odzież, odzież ze skóry, apaszki, krawaty, nakrycia głowy,
paski, rękawiczki, obuwie, 26 dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 35 usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem
Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: kosmetyki, kosmetyki do makijażu, torebki, torby, walizy, odzież,
obuwie, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne
artykuły tekstylne, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów
obejmujących: kosmetyki, kosmetyki do makijażu, torebki,
torby, walizy, odzież, obuwie, dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych.
477564
(220) 2017 10 11
GE INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) GC GEINFRASTRUKTURA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie: dzierżawy nieruchomości,
powierzchni biurowych, wyceny nieruchomości, doradztwa finansowego w zakresie obrotu nieruchomościami,
oszacowania wartości nieruchomości do celów fiskalnych,
wynajmu mieszkań, wynajmu powierzchni, administrowania i zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, rozliczeń finansowych, transakcji związanych z kupnem lub sprzedażą
nieruchomości, usługi świadczone przez rzeczoznawców
majątkowych, usługi w zakresie zarządzania majątkiem oraz
majątkiem nieruchomym, 37 budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty sieci i urządzeń energetycznych, instalowanie urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn do wytwarzania prądu,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz w zakresie montażu
i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, usługi aktualizacji,
instalacji, konserwacji sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, 39 usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji
energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu
i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie
w energię elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie
w wodę, 42 usługi powielania programów komputerowych,
usługi projektowania, wypożyczania sprzętu komputerowego i sieci komputerowych.

14

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

477566
(220) 2017 10 11
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) 1936 TYMBARK vitA MINI

(210)
(731)

Nr ZT02/2018

gi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji
napojów alkoholowych i piwa, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami alkoholowymi i piwa, 39 usługi dystrybucyjne dotyczące napojów, takich jak napoje alkoholowe,
dostawa napojów alkoholowych oraz piwa, 43 serwowanie
napojów alkoholowych oraz piwa.
477625
(220) 2017 10 12
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) durszlak
(210)
(731)

(531)

19.03.03, 05.09.01, 05.07.13, 05.07.17, 05.03.13, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15, 19.08.05, 25.01.09, 25.01.13
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, soki, napoje owocowe i soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje,
napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, mieszane soki owocowe, soki warzywne [napoje], napoje owocowe niealkoholowe, skoncentrowane soki owocowe, syropy
owocowe [napoje bezalkoholowe], napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów owocowych,
warzywne napoje typu smoothie, owocowe nektary, bezalkoholowe, napoje witaminizowane, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe.
(210) 477589
(220) 2017 10 11
(731) ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA, Włoszczowa
(540) THO-RC 27
(510), (511) 9 wyłączniki stosowane w energetyce, wyłączniki próżniowe napowietrzne.
(210) 477607
(220) 2017 10 12
(731) KREFT BARTŁOMIEJ AFROALKO, Suchy Dwór
(540) afro alko

(531) 02.01.01, 02.01.23, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do produkcji napojów alkoholowych i piwa, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z napojami alkoholowymi i piwa, usłu-

(531) 11.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe,
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału
telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy,
płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów
za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne
w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane,
stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej,
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablo-
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wego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu,
urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe,
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły
papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki,
czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie
papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki
i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski
do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie
MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe,
pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowane,
hologramy, interfejsy komputerowe. kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty
z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty
magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery,
komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audioi wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci
modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane,
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy
wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory
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elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego
i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę
lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków
magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką
umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki
z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy
geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo-importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej,
usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii na rzecz
osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku,
badania czytelnictwa, doradztwo w zakresie organizowania,
kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi
w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania
prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja
przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, sortowanie danych
w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia
ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
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wych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi
reklamowe i usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi
w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
(bannery, billboardy), wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam
korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie
targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów,
usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania
i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych,
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych,
zawodów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania
programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowania
połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji
elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem tras
połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci
komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz
satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy
pomocy komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji
programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji
danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu
i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych
oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu
telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające dostęp
do stron internetowych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształce-
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nia, edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej,
w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie
ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji,
usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych
w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji
z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie
książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie
filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie
spektakli jako usługi impresariatów, produkcja programów
rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie
materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi
w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji
edukacyjnych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów komputerowych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumentów
do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.
(210) 477628
(220) 2017 10 12
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-NOZZLE

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 7 części drukarek 3D, dysze do drukarek 3D, dysze będące częściami maszyn.
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478919
(220) 2017 11 14
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) bot sense
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 42 usługi projektowania i rozwoju komputerowego sprzętu
i oprogramowania.
(210)
(731)

478920
(220) 2017 11 14
CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Aktywna Mama
(210)
(731)

(531) 02.03.08, 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne,
nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń, prowadzenie zajęć fitness,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 44 pomoc medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
medyczne, usługi położnicze, usługi psychologów, wypożyczanie sprzętu medycznego.
478926
(220) 2017 11 14
CENTRUM MEDYCZNE LUXMED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) Aktywna Mama

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 02.09.10
(510), (511) 40 produkcja na zamówienie protez stomatologicznych i sztucznych szczęk, produkcja protez dentystycznych na zamówienie, 44 usługi dentystyczne, konsultacje
dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi stomatologiczne, usługi periodontologiczne, usługi chirurgii stomatologicznej, usługi stomatologii kosmetycznej, pomoc stomatologiczna, doradztwo związane ze stomatologią, udzielanie
informacji na temat stomatologii, usługi protetyczne, usługi
ortodontyczne.
478975
(220) 2017 11 14
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU,
Białystok
(540) DIABERAN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty lecznicze
i preparaty ziołowe do pielęgnacji skóry i zębów do celów
medycznych, plastry do celów leczniczych, opatrunki na rany,
maść na rany, preparaty na rany, dermo-kosmetyki, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej
preparatów farmaceutycznych, produktów do leczenia ran,
dermo-kosmetyków, usługi sprzedaży z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze strony
internetowej lub używając środków telekomunikacji preparatów farmaceutycznych, produktów do leczenia ran, usługi
sprzedaży bezpośredniej preparatów farmaceutycznych, produktów do leczenia ran świadczone przez lokalnych przedstawicieli, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych produktów farmaceutycznych, zwłaszcza
do leczenia ran, usługi w zakresie organizowania aukcji internetowych, prezentacja oferty handlowej produktów farmaceutycznych, zwłaszcza do leczenia ran w Internecie.
(210)
(731)

478977
(220) 2017 11 14
PROVITIM - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH
FLORYSIAK SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las
(540) PHARMILL
(510), (511) 1 dodatki chemiczne stosowane do produkcji
pasz zwierzęcych, mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz
dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], 5 suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz zwierzęcych,
mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów
do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich,
lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, karmy i pasze dla
zwierząt, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów.
(210)
(731)

(531) 02.03.08, 02.03.16, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 41 informacja o edukacji, kształcenie praktyczne,
nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie szkoleń, prowadzenie zajęć fitness,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 44 pomoc medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
medyczne, usługi położnicze, usługi psychologów, wypożyczanie sprzętu medycznego.
478974
(220) 2017 11 14
BUBULA PAWEŁ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ PAOLODENT, Wiśniowa
(540) PaoloDent
(210)
(731)
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478981
(220) 2017 11 14
EXPANDER ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) expander

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo dotyczące usług pożyczkowych,
doradztwo w zakresie długów, doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierniczych, doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, doradztwo w sprawach papierów wartościowych, doradztwo związane ze zwiększaniem kredytów
hipotecznych, doradztwo finansowe dotyczące programów
akcji pracowniczych, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, pomoc w zakupie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości,
bankowość hipoteczna i pośrednictwo hipoteczne, pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, pośrednictwo
w zakresie instrumentów finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, pośrednictwo
w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednictwo w zakresie
zapisu na akcje, pośrednictwo w zakresie finansowym produktów pochodnych, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych
i towarów, pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw
nieszczęśliwych wypadków, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie najmu budynków, pośrednictwo w zakresie
ubezpieczeń innych niż na życie, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, doradztwo
w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym, doradztwo
inwestycyjne, doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe,
doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo finansowe dotyczące
inwestycji, doradztwo i analiza finansowa, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
walutowe, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo w umowach kredytowych.

Nr ZT02/2018

reklamowych i sponsorowanych, przygotowywanie reklam
prasowych, edycja tekstów, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach
danych, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi ogłoszeń elektronicznych
[telekomunikacja], 40 usługi drukowania, drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów [wykroje, rysunki], druk sitowy, 41 komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi reporterskie, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 42 doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych, projektowanie systemów komputerowych, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe].
479005
(220) 2017 11 15
MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PSZCZELE PIWO MIODOWE
(210)
(731)

(210) 478998
(220) 2017 11 15
(731) SKOWROŃSKA DANIELA, Brzeziny
(540) Blueways
(510), (511) 25 odzież, obuwie i nakrycia głowy.
479001
(220) 2017 11 15
POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GRATKA
(510), (511) 16 komiksy, katalogi, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, notesy, plany, publikacje drukowane, rozkłady jazdy, repertuary, karty okolicznościowe, gazety,
czasopisma, pisma, druki, broszury, plakaty, fotografie, książki, 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych
[próbek, druków, prospektów, broszur], informacja o działalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów
(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.13.25, 03.13.04, 25.12.25,
03.13.05
(510), (511) 32 piwo.
479008
(220) 2017 11 15
INSPIRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SZKOŁA MUZYCZNA INSPIRACJA
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
nauczanie w szkole muzycznej, nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, kształcenie praktyczne [pokazy], informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on(210)
(731)

Nr ZT02/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi biblioteczne, sprawdziany
edukacyjne, badania edukacyjne.
(210) 479009
(220) 2017 11 15
(731) KWAPISZEWSKI RADOSŁAW MARCIN, Warszawa
(540) SAIZANO
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie,
przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych
i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, reklama i usługi reklamowe, reklama w Internecie dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży, usługi marketingowe,
usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
479010
(220) 2017 11 15
INSPIRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
nauczanie w szkołach podstawowych, nauczanie w szkołach
z kursami przygotowawczymi, kształcenie praktyczne [pokazy], informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi
biblioteczne, sprawdziany edukacyjne, badania edukacyjne.
(210)
(731)

479011
(220) 2017 11 15
KRAKOWSKI CROISSANT-CRACOW CROISSANT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) Krakowski CROlSSANT krakowski croissant Est. 2017

(210)
(731)

(531) 08.01.08, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 30 croissant [rogaliki z ciasta francuskiego].
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479012
(220) 2017 11 15
KRAKOWSKI CROISSANT-CRACOW CROISSANT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków
(540) Cracow CROISSANTS krakowski croissant Est. 2017
(210)
(731)

(531) 08.01.08, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 30 croissant [rogaliki z ciasta francuskiego].
(210) 479097
(220) 2017 11 17
(731) MOTAK GRZEGORZ JAN GROUP, Kraków
(540) FABRYKA GADŻETÓW
(510), (511) 41 usługi mające na celu zabawę i rekreację, obsługa gości na imprezach rozrywkowych.
(210) 479098
(220) 2017 11 17
(731) MOTAK GRZEGORZ JAN GROUP, Kraków
(540) FABRYKA KOSZULEK
(510), (511) 41 realizacja imprez rozrywkowych na żywo, planowanie przyjęć.
(210) 479113
(220) 2017 11 17
(731) MAKOWSKA-JANIAK SYLWIA, Rawa Mazowiecka
(540) WELTORI

(531) 27.01.01, 29.01.12, 25.12.25, 25.12.99
(510), (511) 29 dżemy i marmolady owocowe, 30 polewy
cukiernicze, czekolada, czekolada pitna, kremy czekoladowe,
słodkie polewy i nadzienia.
(210) 479120
(220) 2017 11 17
(731) KLIMEK IRENEUSZ POWER SPEDITION, Radom
(540) POWER SPEDITION

(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.05.11
(510), (511) 39 przewóz samochodami ciężarowymi.
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(210) 479134
(220) 2017 11 17
(731) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(540) Diagnostyka domowa

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08, 19.07.01
(510), (511) 5 domowe testy diagnostyczne w tym do pomiaru poziomu cholesterolu i cukru we krwi, testy do wykrywania przeciwciał anty helicobacter, testy do ogólnego
badania moczu, testy owulacyjne, testy do mierzenia poziomu leukocytów i azotynów w moczu, testy ciążowe, alkotesty, paskowe testy narkotykowe z moczu, testy narkotykowe
ze śliny, testy do wykrywania markeru nowotworowego
gruczołu prostaty - PSA, testy do wykrywania krwi utajonej
w kale, 10 ciśnieniomierze, gleukometry, urządzenia do pomiaru cholesterolu i trójglicerydów we krwi, analizatory kwasu moczowego, termometry do pomiaru temperatury ciała
u ludzi, urządzenia do badania tętna, przenośne urządzenia
EKG, testery płodności, urządzenia do monitorowania bezdechu, lancety, nakłuwacze, inhalatory.
(210) 479139
(220) 2017 11 17
(731) OLEJNICZAK TOMASZ, Antoniew
(540) RESPIMED Healthcare

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia monitorujące oddychanie, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, urządzenia do diagnostyki, badania
i kontroli, urządzenia monitorujące oddychanie do użytku
medycznego.
479145
(220) 2017 11 17
SAŁAJCZYK WOJCIECH INFORMATYKA KONKRETNA
I HOSTING PLUS, Zalesie
(540) IK
(210)
(731)

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 38 telekomunikacja, przesyłanie informacji,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, poczta elektroniczna, informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, usługi ogłoszeń
elektronicznych [telekomunikacja], połączenie ze światową
siecią komputerowa za pośrednictwem telekomunikacji,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, 42 naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, wypożyczanie komputerów,
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programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie komputerowe
- aktualizacja, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, powielanie
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów [sieci komputerowe],
oprogramowanie komputerowe - instalacja, elektroniczna
konwersja danych lub programów, oprogramowanie komputerowe - doradztwo, wypożyczanie serwerów [hosting],
usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej.
(210) 479159
(220) 2017 11 18
(731) ŻMUDA KAMILA PROJEKT ZDROWIE, Jasło
(540) Mobilne centrum treningowo-żywieniowe
PROJEKT ZDROWIE

(531) 02.07.13, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 usługi trenera osobistego [trening sprawności
fizycznej], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze
w zakresie odżywiania, przygotowywanie indywidualnych
jadłospisów i zaleceń żywieniowych, usługi w zakresie odchudzania, planowania i nadzorowania efektów odchudzania, usługi w zakresie suplementacji.
(210) 479163
(220) 2017 11 18
(731) WOJNICZ MAGDALENA, Otwock Wielki
(540) MM MAISON MADLENE

(531) 09.01.10, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 24 tekstylia do sypialni, tekstylia do dekoracji
wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu, tekstylia w postaci
akcesoriów okiennych, syntetyczne tekstylia sprzedawane
w belach, tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, tekstylia do produkcji art. odzieżowych, tekstylia
w belach do produkcji odzieży, tekstylia odporne na wodę,
przepuszczające wilgoć.
479166
(220) 2017 11 20
C2G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) C CliCK2GO CARSHARING
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 carsharing - wynajem samochodów.
(210) 479170
(220) 2017 11 20
(731) GRZESIAK EWA, Bolechowice
(540) IN OUT

(531) 24.15.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 maski ochronne, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, filtry
do masek do oddychania [niemedyczne], filtry do masek
do oddychania, 28 pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły
sportowe], artykuły gimnastyczne, artykuły i sprzęt sportowy.
(210) 479180
(220) 2017 11 20
(731) STEĆ-WASILEWSKA SYLWIA, Giżycko
(540) U CÓRKI RYBAKA
(510), (511) 43 restauracje, bary szybkiej obsługi, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, stołówki, usługi
barowe, usługi hotelowe, usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, restauracje samoobsługowe.
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diów społecznościowych, promowanie, reklama i marketing
w zakresie stron internetowych, rozpowszechnianie reklam
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych.
(210) 479211
(220) 2017 11 20
(731) CELALETTIN KARTAL, Walendów
(540) BESAME Historia de un Amor

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, produkty perfumeryjne,
perfumy, mydła, środki do pielęgnacji ciała, urody, dezodoranty, szampony, lakiery do paznokci, sole kąpielowe, kremy
kosmetyczne.
479214
(220) 2017 11 20
VAIACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) zleceniomat.pl

(210)
(731)

(210) 479190
(220) 2017 11 20
(731) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE
(540) LIDL Więcej radości z życia!

(531) 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spożywczych i produktów luksusowych, artykułów higienicznych, środków do prania i czyszczenia, kosmetyków, lekarstw, artykułów i przyborów kuchennych lub
gospodarstwa domowego, naczyń stołowych i sztućców,
artykułów biurowych, artykułów rzemieślniczych, artykułów
dekoracyjnych, materiałów piśmiennych i artykułów szkolnych, odzieży, obuwia, wyrobów włókienniczych, w szczególności wyrobów włókienniczych użytku domowego,
artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów
podróżnych, sprzętu i przyrządów elektronicznych o charakterze konsumenckim, mianowicie przyrządów do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku, obrazu i/lub innych
danych, komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych, artykułów sportowych i zabawek, przyrządów konstrukcyjnych,
typu „zrób to sam” oraz ogrodniczych, urządzeń, w szczególności narzędzi i urządzeń gospodarstwa domowego, karmy
dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt domowych, sprzedaż
detaliczna online w odniesieniu do wyżej wymienionych
towarów, usługi w zakresie zamówień online, pozyskiwanie
umów dla osób trzecich, reklama, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem
Internetu, usługi reklamowe świadczone za pośrednictwem
mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem me-

(531) 24.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, agencje informacji handlowej,
agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych demograficznych], agencje pośrednictwa
pracy, agencje reklamowe, agencje zatrudnienia, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analiza
cen, analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk
dotyczących badań rynkowych, analiza informacji w zakresie
działalności gospodarczej, analiza odbioru reklamy, analiza
statystyk dotyczących działalności gospodarczej, analizy danych badań rynkowych, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy rynku, analizy w zakresie reklamy,
badania dotyczące informacji biznesowych, badania dotyczące informacji na temat firm, badania i analizy rynkowe,
badania w zakresie reklamy, badanie działalności gospodarczej i rynku, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym
przez Internet, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych on-line, dostarczanie informacji
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handlowych, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, dostarczanie informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych
w zakresie handlu elektronicznego, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji marketingowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie
informacji na temat reklamy, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie
informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, dostarczanie informacji o zatrudnieniu, dostarczanie
informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, dostarczanie informacji statystycznych dotyczących
biznesu, dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania
czasem, dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji
pracowników, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej,
dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja
ogłoszeń reklamowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, elektroniczne przetwarzanie zamówień, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie informacji dla
firm, gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, gromadzenie informacji handlowej, gromadzenie informacji
na temat analiz rynkowych, gromadzenie informacji na temat personelu, gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, gromadzenie
statystyk w zakresie działalności gospodarczej, gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania
i kupowania tych usług, gromadzenie, na rzecz innych osób,
różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia
klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, handel (zarządzanie w zakresie zamówień w -), handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, informacja
w sprawach działalności gospodarczych, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), kampanie marketingowe, kompilacja
informacji do komputerowych baz danych, kompilacja katalogów biznesowych do publikacji w Internecie, kompilacja
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja
rejestrów dotyczących eksporterów, kompilacja rejestrów
dotyczących importerów, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, komputerowe
przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie bazami
danych, komputerowe zarządzanie plikami, konsultacje do-
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tyczące wyboru personelu, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji,
marketing finansowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing internetowy, marketing referencyjny, marketing skierowany do konkretnej grupy docelowej, marketing
telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych,
marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, nabywanie informacji handlowych, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie kontraktów reklamowych, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji
personelu, opracowywanie ankiet marketingowych, opracowywanie ankiet opinii publicznej, opracowywanie biznesowych danych statystycznych, opracowywanie oj dla osób
trzecich, opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie informacji
o firmie, opracowywanie informatorów gospodarczych,
opracowywanie informatorów handlowych, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci
komputerowej lub Internecie, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja
i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, organizacja
i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów komórkowych, organizacja konkursów
w celach reklamowych, organizacja promocji przy użyciu
mediów audiowizualnych, organizacja subskrypcji mediów
informacyjnych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja subskrypcji usług internetowych, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, organizowanie
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji on-line dla osób
trzecich, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów
elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pośrednictwo
pracy (biura -), pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie reklamy, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], prezentacje towarów
i usług, prezentowanie produktów finansowych w mediach
komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, prezentowanie
towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych,
promocja sprzedaży, promocja targów do celów handlowych, promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży,
na rzecz innych, promocyjne usługi handlowe, promowanie
towarów i usług osób trzecich, przetwarzanie danych, przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, przygotowywanie list adresowych,
przygotowywanie pokazów w celach handlowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowy-
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wanie reklam, publikacja reklam, raporty i badania rynkowe,
reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama on-line poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, rekrutacja personelu,
rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam
dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line
w Internecie, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, świadczenie usług porównania cen on-line, świadczenie usług
w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, telemarketing, udostępnianie informacji handlowych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line
w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, udzielanie informacji handlowych, usługi agencji informacji handlowej, usługi agencji
informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi
agencji marketingowych, usługi agencji pośrednictwa pracy,
usługi aukcyjne on-line, usługi doradcze dotyczące promocji
sprzedaży, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów
na rzecz osób trzecich, usługi handlu detalicznego on-line
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania,
usługi handlu detalicznego on-line w związku z dzwonkami
telefonicznymi do pobrania, usługi handlu detalicznego on-line w związku z muzyką cyfrową do pobrania, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi
handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych,
usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami
do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z futrami
sztucznymi, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosie na sobie, usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego związane
z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego
związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi informacji
biznesowej, usługi informacji handlowej w zakresie wina,
usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi informacyjne i doradcze dla
konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub
Internetu, usługi marketingowe, usługi on-line z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi porównywania
cen, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa związane z rekla-
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mowaniem, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi przetwarzania danych on-line,
usługi reklamowe i marketingowe, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb,
usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie
artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów
kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania
w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, usługi sprzedaży detalicz-
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nej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z owocami morza, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
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sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi,
usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem,
usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej związane z sejfami,
usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z bronią, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z deserami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drukami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami
sztuki, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, usługi
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sprzedaży hurtowej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z mięsem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z owocami morza, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
i artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi
dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
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do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania,
usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie zamówień on-line, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie zasobami ludzkimi, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, zestawianie katalogów biznesowych on-line, zestawianie reklam
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 37 budowa boisk sportowych, budowa dróg, budowa fabryk, budowa kominów, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych,
budowa rurociągów eksploatacyjnych, budowa ścian działowych we wnętrzach, budowlana (informacja -), ciesielstwo,
czyszczenia obuwia, czyszczenia tapicerki, czyszczenie aut,
czyszczenie basenów, czyszczenie budynków, czyszczenie
dywanów i chodników, czyszczenie fasad budynków, czyszczenie i mycie samochodów, czyszczenie rur kanalizacyjnych, czyszczenie silników elektrycznych, czyszczenie szamb,
czyszczenie ubrań, czyszczenie układów wodociągów,
czyszczenie urządzeń domowych, czyszczenie żaluzji, deratyzacja, dezynfekcja, dostarczanie informacji o konserwacji
pojazdów, dostarczanie informacji o naprawach pojazdów,
dostarczanie informacji o usługach naprawczych w branży
lotniczej, dostarczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, drążenie studni, drenaż gruntu, informacja budowlana, informacja o najmie sprzętu budowlanego, informacja o naprawach, instalacja alarmów, instalacja anten satelitarnych, instalacja gazociągów i wodociągów, instalacja
izolacji termicznej w budynkach, instalacja kabli do dostępu
do Internetu, instalacja maszyn, instalacja mebli, instalacja
okablowania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja pokryć dachowych, instalacja przednich szyb
w pojazdach, instalacja przewodów wodociągowych, instalacja rurociągów, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, instalacja sprzętu hydraulicznego, instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, instalacja sprzętu komputerowego do systemów komputerowych, instalacja sprzętu
komunikacyjnego, instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, instalacja systemów ogrzewania słonecznego, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów oświetleniowych,
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instalacja systemów rurociągów, instalacja systemów telewizji przemysłowej, instalacja systemów wodociągowo - kanalizacyjnych, instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach,
oknach, drzwiach i szklarniach, instalacja szkła w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, instalacja urządzeń
do chłodzenia, instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], instalacja urządzeń
do ogrzewania i chłodzenia, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu,
instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja urządzeń łazienkowych, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja
urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń wentylacyjnych,
instalacja urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, instalacja wind, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, instalacje
wnętrz samochodowych na zamówienie, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie generatorów prądu, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
i naprawa komputerów, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie komputerów, instalowanie kotłów, instalowanie linii transmisyjnych,
instalowanie okien, instalowanie skomputeryzowanych systemów informacyjnych, instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, instalowanie urządzeń biurowych, instalowanie urządzeń do sieci danych, instalowanie urządzeń
do zabezpieczania pojazdów, instalowanie urządzeń sieci
komunikacyjnych, instalowanie wind, instalowanie wyposażenia kuchennego, instalowanie wyposażenia samochodowego, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno - kanalizacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie, konserwacja
i naprawa wind i dźwigów, instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyjnego, izolacja termiczna budynków, izolacja termiczna okien, izolowanie budynków, izolowanie dachów, kompleksowe czyszczenie samochodów, konserwacja
basenów, konserwacja i naprawa budynków, konserwacja
i naprawa instalacji grzewczej, konserwacja i naprawa mebli,
konserwacja i naprawa nart, konserwacja i naprawa opon,
konserwacja i naprawa podłóg, konserwacja i naprawa rur
używanych w urządzeniach przemysłowych, konserwacja
i naprawa sieci komputerowych, konserwacja i naprawa sieci,
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, konserwacja
i naprawa silników, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania wody, konserwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, konserwacja i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych,
konserwacja instalacji do mycia pojazdów, konserwacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, konserwacja komputerów,
konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja maszyn biurowych, konserwacja podłóg drewnianych, konserwacja podłóg laminowanych, konserwacja,
czyszczenie i naprawy futer, konserwacja, serwis i naprawa
pojazdów, konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników,
konstrukcja budynków, konsultacje budowlane, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, kopanie studni,
kopanie ziemi, kruszenie betonu, lakierowanie, malowanie,
modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, moderni-
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zacja instalacji do ogrzewania budynków, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków,
modernizacja instalacji do wentylacji budynków, montaż
drzwi, montaż drzwi i okien, montaż i konserwacja instalacji
ogrzewania słonecznego, montaż i naprawa anten, montaż
i naprawa anten satelitarnych, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż i naprawa szkła płaskiego, montaż
i naprawa żaluzji okiennych, montaż instalacji centralnego
ogrzewania, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych
i wodociągowych, montaż ogrodzeń, montaż opon, montaż
paneli gipsowych, montaż podłóg drewnianych, montaż
podłóg z imitacji drewna, montaż rusztowań, montaż sejfów,
montaż ścian działowych kartonowo gipsowych, montaż
urządzeń centralnego ogrzewania, montaż urządzeń grzewczych, murarstwo, mycie, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, nadzór budowlany, nadzór budowlany na miejscu, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie
obiektów inżynierii wodno - lądowej, nadzór nad remontami
budynków, nadzór nad renowacją budynków, nakładanie
faktur na sufity, nakładanie jastrychów, naprawa alarmów,
naprawa alarmów przeciwpożarowych, naprawa alarmów
przeciwwłamaniowych, naprawa butów, naprawa chłodnic
oleju statków powietrznych, naprawa chłodziarek (zamrażarek), naprawa dachów, naprawa filtrów do maszyn i silników,
naprawa generatorów elektrycznych oraz silników wiatrowych, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, naprawa
i konserwacja motocykli, naprawa i konserwacja obuwia, naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników
pojazdów mechanicznych i części do nich, naprawa i konserwacja pojazdów transportu publicznego, naprawa i konserwacja pojazdów wodnych, naprawa i konserwacja pomp,
naprawa i konserwacja przekładni zębatych, naprawa i konserwacja ręcznych skrzyni biegów, naprawa i konserwacja
rowerów, naprawa i konserwacja smartfonów, naprawa
i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa i konserwacja
urządzeń do wentylacji, naprawa i konserwacja urządzeń
elektronicznych, naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń multimedialnych, naprawa
instalacji do mycia pojazdów, naprawa instalacji sanitarnych,
naprawa instrumentów muzycznych, naprawa karoserii samochodowych, naprawa lub konserwacja elektrycznych
urządzeń i instalacji do gotowania, naprawa lub konserwacja
elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub
konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi rolniczych, naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do malowania, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do nurkowania, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń do uprawy ziemi, naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń do użytku w salonach
piękności, naprawa lub konserwacja silników elektrycznych,
naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, naprawa
lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konserwacja urządzeń do oczyszczania wody, naprawa lub konserwacja zegarów i zegarków, naprawa maszyn, naprawa
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maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, naprawa maszyn i urządzeń biurowych, naprawa mebli, naprawa narzędzi, naprawa obuwia, naprawa odkurzaczy, naprawa okien,
naprawa opon, naprawa podłóg drewnianych, naprawa
podłóg laminowanych, naprawa podłóg z imitacji drewna,
naprawa pojazdów w ramach usług pomocy drogowej, naprawa pojazdów wodnych, naprawa pomp, naprawa przednich szyb, naprawa rowerów, naprawa samochodów na drodze, naprawa sprzęgieł do pojazdów lądowych, naprawa
sprzętu sportowego, naprawa sufitów, naprawa systemów
kanalizacji, naprawa telefonów, naprawa telewizorów, naprawa układów hamulcowych do pojazdów, naprawa układów
zawieszenia do pojazdów, naprawa urządzeń do wentylacji,
naprawa urządzeń elektronicznych, naprawa urządzeń elektrycznych, naprawa urządzeń fotograficznych, naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, naprawa
urządzeń ogrzewczych, naprawa wind, naprawa zamków,
naprawa zamrażarek, naprawa zegarków, naprawa zegarów,
naprawcze roboty budowlane, naprawy betonu, naprawy
budynków, naprawy i konserwacja samochodów, naprawy
i obsługa samochodów, naprawy lub konserwacja komputerów, naprawy lub konserwacja samochodów, naprawy lub
konserwacja wind [windy], naprawy przyczep, niszczenie
szkodników, obsługa i naprawa samochodów, oczyszczanie
terenu, oczyszczanie ulic, odnawianie budynków, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji wodno -kanalizacyjnych, odnawianie pojazdów, odnawianie wnętrz budynków, odśnieżanie, odświeżanie lakieru samochodu, okna (czyszczenie -), organizowanie naprawy pojazdów, organizowanie wstawiania szyb
do wymiany w pojazdach, podziemne prace budowlane
w zakresie instalowania rur, podziemne prace konstrukcyjne
dotyczące okablowania, podziemne prace konstrukcyjne
w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych, pokrywanie
dachów papą, polerowanie samochodów, pompowanie
i czyszczenie szamb, porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kanalizacyjnych, pralnie samoobsługowe, pranie, przegląd pojazdów, regeneracja silników, regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, remont pojazdów, remontowanie budynków, renowacja budynków, renowacja hamulców hydraulicznych dźwigów samochodowych, renowacja hamulców pneumatycznych dźwigów samochodowych, renowacja i naprawa budynków, renowacja
instalacji elektrycznych, renowacja rur kanalizacyjnych, renowacja sprzęgieł hydraulicznych dźwigów samochodowych,
renowacja sprzęgieł pneumatycznych dźwigów samochodowych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, rozbiórka budynków, serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, serwisowanie rur kanalizacyjnych, serwisowanie sieci elektrycznych, sprzątanie domów, tapetowanie, tworzenie faktury ścian, tynkowanie,
udostępnianie informacji związanych z naprawą lub konserwacją gazowych podgrzewaczy wody, udzielanie informacji
budowlanych, udzielanie informacji w związku z naprawą
lub konserwacją elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, udzielanie informacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji związanych
z naprawą i konserwacją pieców, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją dwukołowych pojazdów
mechanicznych, udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania,
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
konsumenckich urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i syste-

27

mów do produkcji układów scalonych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
biurowych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją silników elektrycznych, udzielanie informacji
związanych z naprawą rowerów, udzielanie informacji związanych z renowacją budynków, udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia szamb, udzielanie informacji
związanych z wynajmem pralek elektrycznych, udzielanie
informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia
samochodów, układanie dachówek i płytek łupkowych, układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków,
układanie dywanów, układanie i budowa rurociągów, układanie i zakopywanie kabli, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, układanie parkietów, układanie płytek
podłogowych, układanie podłóg warstwowych, układanie
pokryć podłogowych, układanie pokryć sufitów, układanie
przewodów głównych, układanie przewodów telekomunikacyjnych, układanie rur, układanie sufitów, usługi brukarskie,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi czyszczenia kanalizacji, usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, usługi doradcze związane
z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, usługi doradztwa budowlanego,
usługi drenażowe, usługi hydrauliczne, usługi konserwacji
i naprawy pojazdów silnikowych, usługi konserwacji komputerów, usługi malarskie, usługi malowania domów, usługi
mechaniczne, usługi montażu kuchni, usługi mycia ciśnieniowego, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, usługi pomocy w przypadku awarii samochodu [naprawa], usługi stacji obsługi samochodów, usługi szklarskie, usługi szklenia budynków, usługi
tynkowania, usługi układania płytek ceramicznych, usługi
układania przewodów elektrycznych, usługi układania rur,
usługi w zakresie aplikacji farby antykorozyjnej do podwozia
samochodu, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi
w zakresie instalowania rur odpływowych, usługi w zakresie
montażu i naprawy szkła płaskiego, usługi w zakresie montażu opon, usługi w zakresie odnawiania samochodów, usługi
w zakresie wymiany oleju samochodowego z dojazdem
do klienta, usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi
warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, usługi wymiany
oleju samochodowego, usługi wymiany przednich szyb samochodowych, usługi wymiany szyb samochodowych, wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], wylewanie
(układanie) fundamentów, wymiana hamulców, wymiana
okien, wymiana opon, wynajem betoniarek, wynajem maszyn budowlanych, wynajem młotów, wynajem narzędzi,
wynajem narzędzi budowlanych, wypożyczanie urządzeń
do mycia samochodów, zabezpieczanie przeciwwilgociowe
piwnic, zwalczanie szkodników, zwalczanie szkodników i dezynfekcja, 39 czarter helikopterów, czarterowanie autobusów, czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków,
łodzi i pojazdów wodnych, czarterowanie pojazdów
do transportu, czarterowanie pojazdów podróżnych, czarterowanie statków powietrznych, czarterowanie transportu,
dostarczanie informacji dotyczących transportu, dostarczanie listów, dostarczanie paczek, dostarczanie paliwa, dostarczanie pojazdów, dostarczanie towarów, dostarczanie wia-
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domości, dostarczanie wina, dostarczanie wody, holowanie,
organizacja dostarczania towarów, organizacja i rezerwacja
podróży, organizacja i rezerwacja rejsów, organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwowanie wycieczek, organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów
na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, organizacja
wynajmu pojazdów, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, organizowanie doręczania upominków, organizowanie dystrybucji paliwa, organizowanie ekspedycji, organizowanie eskorty podróżnych, organizowanie i prowadzenie wycieczek, organizowanie i przeprowadzanie wypraw do dżungli i na safari, organizowanie
i przeprowadzanie wypraw kajakiem, organizowanie i przeprowadzanie wypraw konnych, organizowanie lotów, organizowanie podróży, organizowanie pomocy drogowej, organizowanie rozładunku towarów, organizowanie składowania
bagażu, organizowanie składowania towarów, organizowanie transportu, organizowanie wymiany biletów lotniczych
w nagłych wypadkach, organizowanie wynajmu wszelkich
środków transportu, prowadzenie parkingów, prowadzenie
wycieczek, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące podróży, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, skomputeryzowane usługi informacyjne związane z rezerwacjami
podróży, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie
przewozu pasażerów, skomputeryzowane usługi w zakresie
rezerwacji podróży, transport i składowanie, transport osób
i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, transport pieniędzy i kosztowności, transport płynów za pomocą rurociągów, udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, usługi holowania pojazdów, usługi pomocy drogowej
[transport], usługi przewozu, usługi transportowe, usługi
tranzytowe, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu samochodowego,
wynajem automatycznych systemów parkingowych, wynajem części do statków powietrznych, wynajem garaży
i miejsc parkingowych, wynajem i wypożyczanie samolotów, wynajem kasków motoryzacyjnych, wynajem koni
do transportu, wynajem kontenerów, wynajem kufrów podróżnych, wynajem magazynów, wynajem maszyn i urządzeń do pakowania lub zawijania, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, wynajem maszyn wydających bilety na podróż, wynajem pakowarek, wynajem palet,
wynajem pociągów, wynajem pojazdów, wynajem pojemników dla branży transportowej, wynajem pojemników
do przechowywania odpadów, wynajem przenośnych kontenerów magazynowych, wynajem przestrzeni garażowej,
wynajem przestrzeni magazynowej, wynajem segmentów
magazynowych, wynajem silników pojazdów lądowych, wynajem silników lotniczych, wynajem skrzynek pocztowych,
wynajem skrzyń, wynajem skuterów do transportu, wynajem sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, wynajem statków
powietrznych, wynajem systemów nawigacyjnych, wynajem taczek, wynajem urządzeń do nurkowania ratowniczego, wynajem wózków, wynajem wózków widłowych, wynajem zamrażalników, wynajmowanie koni, wynajmowanie linii kolejowych, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
miejsc do cumowania łodzi, wynajmowanie pojazdów kolejowych do użytku w mierzeniu profili szynowych, wynajmowanie pojazdów kolejowych do użytku w ponownym profilowaniu profili szynowych, wynajmowanie pojazdów wyposażonych w gondole, wynajmowanie pojazdów wyposażonych w platformy podnoszące, wynajmowanie pojemników
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do transportu odpadów, wynajmowanie statków, wynajmowanie transportu drogowego, wynajmowanie transportu
kolejowego, wypożyczanie bagażników dachowych, wypożyczanie barek, wypożyczanie chłodni, wypożyczanie dróg
przenośnych, wypożyczanie dzwonów nurkowych i skafandrów dla nurków, wypożyczanie elektrycznych chłodziarek
do wina, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wypożyczanie
i wynajem samolotów, wypożyczanie jednostek pływających, wypożyczanie kontenerów, wypożyczanie lodówek,
wypożyczanie maszyn i urządzeń zamrażających, wypożyczanie nadstawek paletowych, wypożyczanie palet i kontenerów do składowania towarów, wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towarów, wypożyczanie pojazdów,
wypożyczanie pojazdów i urządzeń do lokomocji drogą powietrzną, wypożyczanie pojazdów kolejowych, wypożyczanie pojemników do magazynowania, wypożyczanie regałów paletowych, wypożyczanie rowerów, wypożyczanie samobieżnych platform podnoszących do celów transportowych, wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, wypożyczanie samochodów z częścią mieszkalną,
wypożyczanie silników lotniczych, wypożyczanie skafandrów nurkowych, wypożyczanie skarbców, wypożyczanie
skrzynek do magazynowania, wypożyczanie skrzyń paletowych, wypożyczanie szyn do niskich wózków transportowych, wypożyczanie środków transportu, wypożyczanie taczek, wypożyczanie tramwajów, wypożyczanie wagonów
kolejowych, wypożyczanie wagonów towarowych, wypożyczanie wózków inwalidzkich, wypożyczanie wózków spacerowych, wypożyczanie wózków widłowych.
(210) 479215
(220) 2017 11 20
(731) JAKIMIEC MIROSŁAW P.H. KONTUR, Miastko
(540) tj TanieJeansy.pl

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, administrowanie sprzedażą, marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży, promowanie sprzedaży artykułów
mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami
użytkowników uprzywilejowanych, promowanie sprzedaży
dla osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków
handlowych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów
audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów i usług
innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich
poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy
promocyjne, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, przeprowadzanie
sprzedaży aukcyjnej, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego
w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line
w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży
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detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące
odzież, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
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(540) sign4FLOOR

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 znaki informacyjne i komunikacyjne oraz reklamowe podłogowe.
479492
(220) 2017 11 28
PIĄTKOWSKI KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE EMILEX,
Nasielsk
(540) Emilex

(210)
(731)

(210) 479219
(220) 2017 11 20
(731) POLESZAK HENRYK, Tczew
(540) CROSS-ik
(531) 29.01.15, 14.03.13, 14.03.20, 27.05.01
(510), (511) 40 obróbka materiałów.
479544
(220) 2017 11 29
GREENWAYS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) GReeNWaYS logistyka
(210)
(731)

(531) 02.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 słodycze do ssania, słodycze (cukierki),
słodycze, 32 woda (napoje), napoje gazowane, napoje
niegazowane.
(210) 479467
(220) 2017 11 28
(731) KRZEMIŃSKI MACIEJ, Poznań
(540) CLUB WUEF

(531)

29.01.13, 27.05.01, 21.03.13, 25.01.01, 25.01.19, 26.01.01,
26.01.16, 26.02.01, 26.02.08, 26.11.25
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi fitness klubów, usługi siłowni, usługi trenerów osobistych, zajęcia sportowe, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych,
organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie
informacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych.
(210)
(731)

479474
(220) 2017 11 28
KACPERSKI ROMAN BOLD REKLAMA POLIGRAFIA,
Gliwice

(531) 29.01.15, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.12, 24.15.03, 27.05.01
(510), (511) 39 dostarczanie towarów, dostawa droga lądową, ekspresowa dostawa towarów, fracht, informacja o magazynowaniu, informacja o transporcie, ładowanie i wyładowanie pojazdów, ładowanie towarów, logistyka transportu,
magazynowanie, obsługa ładunków i usługi frachtowe, odbieranie paczek drogą lądową, odbiór, transport i dostawa
towarów, organizowanie odbierania towarów, organizowanie
rozładunku towarów, organizowanie składowania towarów,
organizowanie transportu, pakowanie i składowanie towarów, pakowanie ładunków, pośrednictwo frachtowe, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, przechowywanie
ładunku, przewóz ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, przewożenie i dostarczanie towarów, rezerwacja samochodów do wynajęcia, rezerwacja transportu, rezerwacja
wypożyczanych samochodów, rozładunek towarów, składowanie, spedycja, strzeżony transport ciężarówkami, transport, udzielanie informacji dotyczących transportu ładunku,
udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego,
usługi agencji frachtowych, usługi agencji spedycyjnych,
usługi doradcze związane z transportem, usługi frachtowe,
przewóz ładunków i usługi przeprowadzkowe, usługi informacyjne związane z transportem, usługi kierowców, usługi
konsultacyjne związane z transportem, usługi pośrednictwa
transportowego, usługi przeładunkowe, usługi przewozu,
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usługi tranzytowe, usługi w zakresie cargo i frachtu, usługi
w zakresie obsługi ładunków importowych i eksportowych,
usługi w zakresie organizowania transportu.
479546
(220) 2017 11 29
AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) fG feelgood
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.01, 27.05.08, 27.05.22, 27.03.02
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi klinik zdrowia [medyczne],
usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
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do oczyszczania ścieków, substancje bakteryjne do użytku
w przemyśle, substancje biologiczne [inne niż do użytku
medycznego lub weterynaryjnego], substancje chemiczne
do uzdatniania ścieków, substancje chemiczne do użytku
w neutralizowaniu gazów cuchnących, substraty enzymów,
środki katalizujące, 3 detergenty w stanie stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych,
preparaty do oczyszczania rur odpływowych, preparaty
do udrażniania rur, produkty do udrażniania odpływów i zlewów, 35 reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi handlu detalicznego
w zakresie preparatów do czyszczenia i odświeżania, usługi
handlu detalicznego w zakresie preparatów do udrażniania
rur, odpływów i zlewów, usługi handlu detalicznego w zakresie substancji, materiałów i preparatów chemicznych oraz
surowców naturalnych, usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów do czyszczenia i odświeżania, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów do udrażniania rur, odpływów i zlewów, usługi handlu hurtowego w zakresie substancji, materiałów i preparatów chemicznych oraz surowców
naturalnych.
479553
(220) 2017 11 29
AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) ROTLAND

(210)
(731)

479549
(220) 2017 11 29
SZWAJOREK JAKUB PRZEDSIĘBIORSTWO BIOZYM,
Poznań
(540) biozym

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 26.04.04, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 1 aktywatory enzymatyczne, aktywatory mające
na celu zwiększenie szybkości zachodzenia reakcji chemicznych, aktywatory biologiczne, bakterie [inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych], bakterie do oczyszczania ścieków, bakterie do uzdatniania ścieków, bakterie
do uzdatniania wody, biologiczne preparaty [inne niż do celów medycznych], enzymy [inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych], enzymy do użytku w fermentacji,
enzymy do użytku w uzdatnianiu wody, flokulacyjne środki
chemiczne do oczyszczania ścieków i wody przemysłowej,
katalizatory biochemiczne, mikroalgi do użytku w oczyszczaniu ścieków, nieorganiczne środki strącające do oczyszczania ścieków, preparaty bakteriobójcze [inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego], preparaty chemiczne
do biologicznej obróbki ścieków, preparaty enzymatyczne
do poprawiania zapachu odchodów, preparaty enzymatyczne do przetwarzania odchodów, produkty chemiczne

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 t-shirty z krótkim rękawem, odzież, koszulki
z krótkim lub z długim rękawem, koszulki bez rękawów, bielizna, bluzy sportowe.
(210) 479554
(220) 2017 11 29
(731) PREISNER PAWEŁ PREIS, Tyczyn
(540) ST SZKLANE TARASY

(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane - obejmujące wyłącznie
zakres budownictwa.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

477296, 478977, 479549

3

476874, 476935, 477295, 477542, 479211, 479549

5

472061, 476874, 476935, 477295, 478975, 478977, 479134

7

475209, 475211, 477296, 477628

8

475209, 475211

9

475209, 475211, 476287, 476289, 477377, 477378, 477523, 477589, 477625, 478919, 479170, 479474

10

476874, 476935, 477295, 479134, 479139

11

475209, 475211, 477261

14

475209, 475211

16

477305, 477377, 477378, 477625, 479001

17

477296

18

477393, 477542

20

475209, 475211, 477393

21

475209, 475211

24

479163

25

477542, 478998, 479553

26

477542

28

475209, 475211, 479170

29

472061, 479113

30

472061, 476323, 479011, 479012, 479113, 479219

31

475279, 478977

32

476722, 476723, 477566, 479005, 479219

33

477304

34

477325

35

470551, 476323, 476827, 477187, 477312, 477377, 477378, 477393, 477542, 477607, 477625, 478975, 478977,
479001, 479009, 479190, 479214, 479215, 479549

36

474795, 476827, 477523, 477564, 478981

37

474795, 476287, 476289, 477564, 479214, 479554

38

476287, 476289, 476827, 477523, 477625, 479001, 479145

39

477564, 477607, 477625, 479120, 479166, 479214, 479544

40

477305, 478974, 479001, 479492

41

470551, 477305, 477377, 477378, 477625, 478920, 478926, 479001, 479008, 479010, 479097, 479098, 479159,
479467

42

476287, 476289, 477312, 477564, 477625, 478919, 479001, 479145

43

474795, 475768, 476323, 477607, 479180

44

470551, 478920, 478926, 478974, 479159, 479546

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

Znak

1936 TYMBARK vitA MINI
ABS
afro alko
agrodays
Aktywna Mama
Aktywna Mama
Alpha Wolf
Beds4Dogs FABRYKA PSICH SNÓW
BESAME Historia de un Amor
biozym
Blueways
bot sense
C CliCK2GO CARSHARING
CLUB WUEF
Cracow CROISSANTS
krakowski croissant Est. 2017
CROSS-ik
DIABERAN
Diagnostyka domowa
drukarnia fortuny
durszlak
Emilex
expander
FABRYKA GADŻETÓW
FABRYKA KOSZULEK
FAKTY i mity TYGODNIK NIEKLERYKALNY
FAKTY i mity TYGODNIK NIEKLERYKALNY
fG feelgood
GC GEINFRASTRUKTURA
GRATKA
GReeNWaYS logistyka
IK
IN OUT
KAMFORUB
Krakowski CROlSSANT
krakowski croissant Est. 2017
LENKIEWICZ
LIDL Więcej radości z życia!
Marlboro ice blast

Numer
zgłoszenia

477566
474795
477607
470551
478920
478926
475279
477393
479211
479549
478998
478919
479166
479467
479012
479219
478975
479134
477305
477625
479492
478981
479097
479098
477377
477378
479546
477564
479001
479544
479145
479170
477295
479011
476323
479190
477325

Znak

MM MAISON MADLENE
Mobilne centrum treningowo-żywieniowe
PROJEKT ZDROWIE
MODIFY Reductor
MP MezoPure
NAJLEPSZY PRODUKT
WWW.NAJLEPSZYPRODUKT.PL
PaoloDent
PHARMILL
PLAY UBEZPIECZENIA
POLONICA NATURALNIE POLSKIE ŹRÓDŁA
POLONICA NATURALNIE POLSKIE ŹRÓDŁA
POWER SPEDITION
PRIME3
PRIME3
PSZCZELE PIWO MIODOWE
RESPIMED Healthcare
Rockbridge
ROTLAND
SAIZANO
sign4FLOOR
ST SZKLANE TARASY
SZKOŁA MUZYCZNA INSPIRACJA
SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA
T4B group
T4B TECHNOLOGIE DLA BIZNESU
TECHNOLOGY FOR BUSINESS
THO-RC 27
tj TanieJeansy.pl
trattoria MURANO
U CÓRKI RYBAKA
URBINO
VCee
WELTORI
WÓDKA NA KARTKI P-2 nazwisko i imię
Alkohol 1 but. III 83
Z-ASA
zleceniomat.pl
Z-NOZZLE

Numer
zgłoszenia

479163
479159
472061
477187
477312
478974
478977
477523
476722
476723
479120
475209
475211
479005
479139
476827
479553
479009
479474
479554
479008
479010
476289
476287
477589
479215
475768
479180
477261
477542
479113
477304
477296
479214
477628

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.
945725
948781
1257417
1380750

1380761
1380788
1380809
1380813
1380815
1380818
1380820
1380836
1380872
1380884
1380941
1380953
1380963
1380964

ARTERIUM (2017 11 13)
CFE: 26.01.16, 26.11.13
5, 10, 35, 44
108 (2017 11 06)
CFE: 02.09.01, 26.11.03, 27.07.01
29, 30, 32
WANDERLUST (2015 03 18, 2015 02 13)
16
RIGAS MELNAIS BALZAMS RIGA BLACK
BALSAM SINCE 1752 ORIGINAL RECIPE
(2017 10 11, 2017 10 10)
CFE: 05.13.07, 07.01.01, 07.05.10,
33
14.05.01, 25.01.05
KYS KIMYAPSAN ADHESIVES (2017 04 27)
CFE: 26.01.18, 27.05.10, 29.01.13
1, 16, 35
FAENZA (2017 09 13)
CFE: 27.05.17, 28.03.00
11
Gouden Carolus (2017 09 20)
32
ARMENIAN AWARD (2017 08 31)
CFE: 25.01.10, 28.05.00, 28.19.00
33
AJAX (2017 01 26)
CFE: 26.03.23, 27.05.01
9
TX (2017 10 18)
CFE: 27.05.22
21
We Find the Way (2017 09 19,
39
2017 03 27)
MR. PLAYWOOD GIFT FOR GIFTED
(2017 10 12, 2017 09 20)
CFE: 01.01.01, 26.01.04, 26.07.25
28
I JESUS (2017 10 10)
CFE: 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
14, 16, 21,
24, 25
DUARISE (2017 08 29)
7
nach Hacheney (2017 11 23)
5, 7, 32, 44
S/RACE SHOT (2017 10 27, 2017 06 27)
28
Expo 2019 BEIJING (2017 06 09)
CFE: 05.05.19
31, 41, 44
2017 06 09)
CFE: 05.05.20, 26.13.25
31, 41, 44

1380965
1380997
1381054
1381085
1381089
1381090
1381105
1381110
1381138
1381145
1381151
1381156
1381176
1381291
1381295
1381305
1381333
1381361
1381447

Expo 2019 Beijing (2017 06 09)
CFE: 02.01.13, 02.07.14, 05.05.19,
31, 41,
05.07.01, 19.01.01
44
LUKANA TRADICE OD ROKU 1904
(2017 10 30, 2017 05 18)
CFE: 25.01.06, 27.05.10, 29.01.13
29
ROYAL Masterpiece (2017 03 02, 2017 01 26)
CFE: 24.09.05, 26.01.18, 27.05.01
30
UUBS SUPERTIME (2017 10 12)
CFE: 01.01.01, 27.05.03
7
HeatJeco (2017 10 18)
CFE: 27.05.01
11
Paul Parker (2017 10 03)
25
ROADONE (2017 11 01)
CFE: 27.05.01
12
PROGRESSIVE CONSTRAINT KINEMATICS 10
(2017 11 13)
Asmoni (2016 06 28)
CFE: 26.04.18, 27.05.24
14
ULTIMATE (2017 02 28, 2016 09 06)
CFE: 26.01.01, 27.05.10, 29.01.12
12
HUQQA (2017 06 07)
CFE: 26.11.02, 27.05.01
34, 35
BC BANKA CREDITAS (2017 06 26, 2017 02 07)
CFE: 27.05.22, 29.01.12
35, 36
K-UNI (2017 07 13, 2017 01 24)
6, 17, 19
Ru i p (2017 10 18)
11
XI JIA DE (2017 10 20)
CFE: 27.05.01
30, 43
JY YDX (2017 10 18)
CFE: 01.05.06, 26.11.01, 27.05.08
21
LUMIPOLAR (2017 03 29)
CFE: 26.05.01
19, 35, 37, 39, 40, 42
DALCHEM DC (2017 09 22, 2017 05 25)
CFE: 26.13.25, 27.05.02
1, 35, 42
JINLIDA (2017 10 04)
CFE: 03.03.01, 26.11.03, 27.01.12, 28.03.00
12

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1380761,

1381361

5

945725,

1380941

6

1381176

7

1380884,

9

1380815

1380941,

1381085

10

945725,

1381110

11

1380788,

1381089,

1381291

12

1381105,

1381145,

1381447

14

1380872,

1381138

16

1257417,

1380761,

1380872

17

1381176

19

1381176,

1381333

21

1380818,

1380872,

24

1380872

25

1380872,

1381090

28

1380836,

1380953

29

948781,

1380997

30

948781,

1381054,

1381295

31

1380963,

1380964,

1380965

32

948781,

1380809,

1380941

33

1380750,

1380813

34

1381151

35

945725,

36

1381156

37

1381333

39

1380820,

40

1381333

41

1380963,

1380964,

42

1381333,

1381361

43

1381295

44

945725,

1380761,

1381305

1381151,

1381156,

1381333,

1380964,

1380965

1381333

1380941,

1380965

1380963,

1381361

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.
470848
474000
472835
473804
473805

SPECSAVERS BV Holandia; SPECSAVERS BV
Holandia
2017 11 07
35, 44
ara AG
2017 11 07
18, 25
Merck KGaA
2017 11 21
11, 35, 42
ECCO SKO A/S
2017 11 28
35
ECCO SKO A/S
2017 12 28
35

473474
474148
474324
473767

Aksionerno Droujestvo „SOPHARMA”
2017 12 18
5
W.PELZ GMBH & CO.
2017 12 18
3, 4, 5
RUGGERO BAULI S.P.A.
2017 12 22
30
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 12 18
31

SPIS TREŚCI
OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH
ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. .............

4

Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ........................ 31
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. .............. 32

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ............................. 33
Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
międzynarodowych znaków towarowych ................................................................................................................................................. 34

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO
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