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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 ZT04

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 457339
(220) 2016 06 03
(731) TARAPATA BEATA, Warszawa
(540) DDD-Higiena
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie odzieży, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja,
informacja o naprawach, izolowanie budynków, konserwacja mebli, mycie pojazdów, mycie samochodów, niszczenie
szkodników [innych niż w rolnictwie], oczyszczanie dróg,
odnawianie dzieł sztuki, oczyszczanie odzieży, polerowanie pojazdów, renowacja mebli, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią, zabezpieczanie przed wilgocią (budownictwo), 44 tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, niszczenie chwastów, masaż, ogrodnictwo krajobrazowe, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi
nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych
w rolnictwie, salony fryzjerskie, salony piękności, usługi terapeutyczne, pielęgnacja trawników, fizjoterapia, fizykoterapia.
462884
(220) 2016 10 19
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II,
Lublin
(540) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
KUL 1918

(210)
(731)

usługi arbitrażowe, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, 43 wynajmowanie sal, 44 hospicja, porady psychologiczne, 45 organizowanie zgromadzeń religijnych.
(210) 465809
(220) 2016 12 30
(731) BA MAGDALENA, Nowa Wieś
(540) BA BANERKA

(531) 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia.
467945
(220) 2017 02 21
TVIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) STREAMEUS
(510), (511) 9 edukacyjne oprogramowanie komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie dla nauczycieli, oprogramowanie dla nauki, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do muzyki,
oprogramowanie do produkcji, oprogramowanie do przetwarzania obrazów cyfrowych, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie edukacyjne, oprogramowanie
firmowe, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie interfejsowe, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do celów
biznesowych, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe
do opracowywania dynamicznych witryn internetowych,
oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności
audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, oprogramowanie komputerowe do reklamy, oprogramowanie komputerowe do skanowania obrazów i dokumentów, oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych,
oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie
do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie dla komputerów, 16 publikacje, materiały do nauczania, artykuły
papiernicze, 18 aktówki, dyplomatki, walizki, torby, torebki,
teczki, plecaki, portfele, portmonetki, 21 naczynia do picia,
naczynia ceramiczne, naczynia stołowe, 25 ubrania, odzież,
nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej
oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny internetowej: publikacji elektronicznych, aparatury naukowo-badawczej i dydaktycznej, oprogramowania dla komputerów,
publikacji, materiałów do nauczania, artykułów papierniczych, aktówek, dyplomatek, walizek, toreb, torebek, teczek,
plecaków, portfeli, portmonetek, naczyń do picia, naczyń
ceramicznych, naczyń stołowych, ubrań, odzieży, nakryć
głowy, usługi w zakresie komputerowych baz danych, usługi w zakresie reklamy, 38 usługi w zakresie zbierania i przekazywania informacji, elektroniczne serwisy informacyjne,
41 usługi w zakresie edukacji, nauki, kultury, sportu i rekreacji,
doradztwo zawodowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie książek
i innych tekstów, tłumaczenia, wypożyczanie książek, zdjęcia, 42 prace badawczo-rozwojowe, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, badania prawne, usługi prawnicze,
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i obrazów ruchomych, oprogramowanie komputerowe
przeznaczone dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie
komunikacyjne, oprogramowanie laptopów przeznaczone
dla rozrywki interaktywnej, oprogramowanie przemysłowe,
oprogramowanie sportowe, oprogramowanie szkoleniowe, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie medialne, oprogramowanie
multimedialne, pobieralne oprogramowanie komputerowe
do transmisji danych, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji informacji, pobieralne oprogramowanie
komputerowe do zarządzania informacjami, zapisane oprogramowanie komputerowe.
468849
(220) 2017 03 14
FLOTA FILMOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FLOTA FILMOWA
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizacja wystaw do celów reklamowych, organizowanie pokazów w celach handlowych,
pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach
reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach reklamowych, przygotowywanie pokazów w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych,
organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, organizowanie imprez w celach handlowych
i reklamowych, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie
działalności gospodarczej, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wynajem
powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach
elektronicznych, udostępnianie powierzchni reklamowej,
udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, organizowanie przestrzeni
reklamowej w gazetach, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące reklamy, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, organizacja promocji przy użyciu
mediów audiowizualnych, konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, biura [wynajmowanie maszyn i urządzeń dla -], 40 przetwarzanie
filmów fotograficznych i kinematograficznych, udzielanie
informacji związanych z przetwarzaniem filmów kinematograficznych, wypożyczanie fotograficznych urządzeń
do przetwarzania, wypożyczanie fotograficznego sprzętu
do przetwarzania, 41 produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, organizowanie zjazdów w celach biznesowych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, organizowanie
zjazdów w celach rozrywkowych, organizowanie zjazdów
w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach
rekreacyjnych, usługi w zakresie wystaw dla celów rozrywkowych, usługi w zakresie konferencji, organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, organizowanie festynów
w celach edukacyjnych, organizowanie festynów w celach
kulturalnych, organizowanie festynów w celach rozryw(210)
(731)
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kowych, organizacja rozrywek muzycznych, organizacja
widowisk, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, przygotowywania programów
dokumentalnych do emisji, rezerwowanie miejsc na pokazy, udostępnianie wyposażenia studiów filmowych, usługi
prezentacji audiowizualnych, usługi w zakresie firmowych
imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), usługi
w zakresie produkcji widowisk, usługi w zakresie produkcji
widowisk na żywo.
(210) 469584
(220) 2017 03 29
(731) MAJSTER SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) KLEBE QUALITY FOR PROFESSIONALS

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone
do przemysłu - kleje do płytek, kleje do skór, kleje poliuretanowe, kleje do szkła, kleje do tapetowania, kleje do obuwia, kleje do bruku, kleje do impregnacji wodoodpornej,
kleje do płytek, kleje do powłok sufitowych, kleje do celów konstrukcyjnych, kleje do zabezpieczania tynków,
kleje do wykańczania i gruntowania, klejące mieszanki,
preparaty do klejenia, kleje do połączeń metal-metal, substancje klejące dla przemysłu, a w szczególności dla przemysłu budowlanego, substancje, materiały i preparaty
chemiczne: składniki chemiczne dla budownictwa, mieszaniny chemiczne, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone
dla przemysłu - olejowe spoiwa - kity, lepiki, impregnaty
do zewnętrznych powierzchni budynków inne niże farby
lub oleje, grunty do ścian, żywice sztuczne i syntetyczne
nieprzetworzone: pianki syntaktyczne wykonane z żywic
syntetycznych, 2 rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok,
barwników i tuszów: uszczelniające podkłady gruntowe,
rozcieńczalniki do powłok gruntowych, powłoki gruntowe
- farby i oleje, farby gruntowe, mieszanki gruntujące, środki
gruntujące w postaci farb, środki do gruntowania betonu,
powłoki do użytku jak podkłady gruntowe, wypełniacze
do powłok gruntowych w postaci farb, preparaty gruntujące z tworzyw sztucznych, w postaci farby, uszczelniające podkłady gruntowe, 17 artykuły i materiały izolacyjne
i zabezpieczające: artykuły i materiały termoizolacyjne:
materiały izolacyjne wykonane z pianki polietylenowej,
materiały izolacyjne wykonane z pianki poliuretanowej, termoizolacja wykonana z pianki silikonowej, kleje izolacyjne,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, detaliczny handel w zakresie towarów z branży budowlanej, branży chemicznej,
klejów i preparatów klejących, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów - usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych.
(210)
(731)

470610
(220) 2017 04 19
INNOKREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) kuptam pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.01.19
(510), (511) 9 programy komputerowe do pobrania, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie dla elektronicznych urządzeń
mobilnych, oprogramowanie umożliwiające dostęp do katalogów informacji, które można pobrać ze światowej sieci
komputerowej, oprogramowanie umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie
do handlu elektronicznego, oprogramowanie do handlu
w ramach sieci telekomunikacyjnej, 35 usługi handlowe
online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty
lub usługi na aukcję, a licytacja lub zakup natychmiastowy
odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży aukcyjnej świadczonej za pomocą komputerowej sieci
komunikacyjnej, reklama za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej, reklama poprzez urządzenia mobilne, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama związana z transportem i dostawą, reklama w Internecie dla osób
trzecich, usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, reklama towarów i usług sprzedawców
online, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci
komunikacyjne, reklama typu „płać za kliknięcie”, promocja,
reklama i marketing platform, portali i stron internetowych,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej lub Internetu, usługi badawcze
i doradztwo związane ze sprzedażą lub reklamą w Internecie, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi
zarządzania sprzedażą świadczoną za pośrednictwem sieci
komputerowej lub Internetu, gromadzenie informacji związanych ze sprzedażą lub technikami sprzedaży za pomocą
sieci komputerowej lub Internetu, gromadzenie informacji związanych z reklamą w Internecie lub za pomocą sieci
komputerowej, dostarczanie informacji i świadczenie usług
doradczych w zakresie handlu elektronicznego, udostępnianie analiz sprzedaży za pośrednictwem sieci komputerowej
lub Internetu, dostarczanie informacji o produktach lub usługach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów
reklamowych i sprzedaży, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej świadczone online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, udostępnianie online przewodników reklamowych zawierających
towary i usługi osób trzecich prowadzących handel online
w Internecie, 38 zapewnianie dostępu do platform lub portali handlu elektronicznego w Internecie, udostępnianie
online interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, zapewnianie
dostępu do elektronicznego rynku w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci online
w celu wyszukiwania danych, przesyłanie analiz sprzedaży
za pośrednictwem urządzeń mobilnych, 42 tworzenie aplikacji, platform, portali lub stron internetowych dla użytku
osób trzecich, tworzenie aplikacji, platform, portali lub stron
internetowych na urządzenia mobilne, tworzenie aplikacji
lub platform lub portali internetowych do handlu elektronicznego, projektowanie aplikacji lub platform lub portali
internetowych do handlu elektronicznego, projektowanie,
tworzenie i administrowanie oprogramowaniem do portali
lub platform handlu elektronicznego, projektowanie gra-
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ficzne w celu kompilacji stron w Internecie, administrowanie platformami lub portalami lub stronami internetowymi,
administrowanie aplikacjami na urządzenia mobilne, administrowanie oprogramowaniem używanym w obszarze
handlu elektronicznego, zapewnianie obsługi technicznej
online dla użytkowników platform, portali, stron internetowych, aplikacji i programów komputerowych, hosting komputerowych baz danych, hosting stron internetowych lub
portali lub platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Internet, hosting infrastruktury sieciowej online
na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji lub dzielenia się treściami lub obrazami w trybie online, wynajem przestrzeni pamięciowej na serwerach
do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem platform, portali
i stron internetowych do handlu elektronicznego.
470689
(220) 2017 04 20
AMB GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) BUSINESS BAR RESTAURACJA W TWOJEJ FIRMIE
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi dotyczące restauracji, barów przekąskowych, kawiarni, kantyn oraz sieci barów szybkiej obsługi,
usługi z zakresu kateringu, usługi z zakresu zaopatrywania
w żywność na zamówienie za pomocą sieci komputerowej
w systemie on-line, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(210) 471394
(220) 2006 03 17
(731) PENSA PHARMA S.A., Barcelona, ES
(540) pensa

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do użytku medycznego: dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, plastry, materiały
opatrunkowe, środki odkażające, 44 usługi medyczne i usługi w zakresie zdrowia i porady w zakresie farmacji.
471461
(220) 2017 05 10
FST-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Fresh fooD

(210)
(731)
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(531)

05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.04, 26.01.15,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy w proszku.

471462
(220) 2017 05 10
JANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Tuchorza
(540) A FOREST OF MUSHROOMS
(510), (511) 29 suszone grzyby jadalne, przetworzone grzyby, 31 świeże grzyby, nieprzetworzone grzyby.
(210)
(731)
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(210) 473566
(220) 2015 04 24
(731) Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina, SK
(540) NEW SUPERDURABLE Tento SUPER AQUA high
and fast absorption + 20% MORE ABSORBENT paper
towels MULTIPURPOSE TOWEL

(210) 472973
(220) 2017 06 14
(731) WĄSIK BARBARA, Warszawa
(540) GAWĘDA

(531)

01.15.15, 11.07.01, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.01, 02.09.14,
29.01.15
(510), (511) 16 papier i karton, papier chłonny, ręczniki
do twarzy papierowe, serwetki jednorazowe, serwetki stołowe papierowe, chusteczki higieniczne, ściereczki do twarzy
z papieru, papier higieniczny, papier kuchenny w rolkach,
ręczniki papierowe, obrusy papierowe, nie ujęte w innych
klasach materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, materiały do opakowywania.
(531) 02.05.01, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07
(510), (511) 41 prowadzenie zespołów muzycznych i tanecznych, organizowanie, realizacja, wystawianie, prowadzenie spektakli, koncertów, przedstawień, festiwali,
imprez rozrywkowych, koncertów, przedstawień, festiwali, imprez rozrywkowych, imprez muzycznych, usługi
edukacyjne w zakresie tańca i muzyki, rezerwacja miejsc
na spektakle, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych. publikowanie książek, czasopism, mikro-wydawnictw, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
produkcja nagrań audiowizualnych na dyskach i płytach
CD i DVD, pisanie scenariuszy spektakli muzycznych
i tanecznych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizacja wystaw i imprez związanych z kulturą
lub edukacją, organizowanie wyjazdów artystycznych
i wakacyjnych.
(210) 472974
(220) 2017 06 14
(731) WĄSIK BARBARA, Warszawa
(540) ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY GAWĘDA IM. ANDRZEJA
KIERUZALSKIEGO
(510), (511) 41 prowadzenie zespołów muzycznych i tanecznych, organizowanie, realizacja, wystawianie, prowadzenie spektakli, koncertów, przedstawień, festiwali,
imprez rozrywkowych, koncertów, przedstawień, festiwali, imprez rozrywkowych, imprez muzycznych, usługi
edukacyjne w zakresie tańca i muzyki, rezerwacja miejsc
na spektakle, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, publikowanie książek, czasopism, mikro - wydawnictw, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
produkcja nagrań audiowizualnych na dyskach i płytach
CD i DVD, pisanie scenariuszy spektakli muzycznych
i tanecznych, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, organizacja wystaw i imprez związanych z kulturą
lub edukacją, organizowanie wyjazdów artystycznych
i wakacyjnych.

(210) 473775
(220) 2017 07 06
(731) SMUDA GEORG SMUDA CONSULTING, Opole
(540) job PROFI

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rekrutacja personelu, tworzenie tekstów
reklamowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi przeglądu prasy,
usługi w zakresie porównywania cen, 45 usługi serwisów
społecznościowych online.
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473814
(220) 2007 07 27
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
Frankfurt nad Menem, DE
(540) BUSCOFEM
(210)
(731)
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ci komputerowej, usługi agencji importowo - eksportowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej.
475658
(220) 2017 08 24
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SIELANKA
(510), (511) 30 batony zbożowe, preparaty usztywniające
do bitej śmietany, budyń ryżowy, bułeczki słodkie, chałwa,
chipsy jako produkty zbożowe, ciasto jako masa do pieczenia, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto
w proszku, cukierki miętowe, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, gofry, herbata, herbata mrożona,
herbatniki petit-beurre, karmelki jako cukierki, lukier do ciast,
lukier lustrzany jako polewa lustrzana, lukrecja dla cukiernictwa, makaroniki jako wyroby cukiernicze, marcepan, muesli,
musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje
na bazie kakao, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kawy, orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki jako słodycze, pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, pasta
migdałowa, pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki jako wyroby cukiernicze, pomadki jako cukierki, pralinki, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, ptifurki jako ciasteczka, puddingi, sosy owocowe, tarty z owocami, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i higieniczne.
473925
(220) 2017 07 10
KRAWACKI PAWEŁ, MACION ZBIEGNIEW
SPÓŁKA CYWILNA, Zabrze
(540) JUMP WORLD
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 41 usługi parków tematycznych i parków rozrywki,
udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki.
474724
(220) 2017 09 07
ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żelków Kolonia
(540) fruktomania
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.11, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 32 napoje, soki naturalne, nektary.
(210)
(731)
(540)

475618
(220) 2017 08 23
Hangzhou Yufit Biological and Technology Co., Ltd.,
Hangzhou, CN

(531)
(510), (511) 30 przekąski na bazie zbóż, kawa, mąka sojowa, wyroby cukiernicze, cukier, herbata, nielecznicze napoje na bazie herbaty, chleb, skrobia do celów spożywczych,
ciastka, 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, reklama, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, reklama on-line za pośrednictwem sie-

475663
(220) 2017 08 24
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VIANA
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty jako przybory toaletowe, balsamy do celów
kosmetycznych, balsamy, Inne niż do celów medycznych,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs,
kosmetyki: kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło migdałowe, odżywki do włosów,
oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy,
olejek jaśminowy, olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy jako preparat odtłuszczający, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
olejki toaletowe, ołówki do brwi, paski odświeżające oddech,
paski wybielające zęby, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty
do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia,
preparaty do higieny Intymnej lub do celów dezodorujących
(210)
(731)
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jako przybory toaletowe, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prostowania włosów, preparaty
do samoopalania jako kosmetyki, preparaty Kosmetyczne
do kąpieli, preparaty toaletowe, produkty do odświeżania
oddechu w sprayu, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy,
saszetki zapachowe do bielizny, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, suche szampony, szampony, talk kosmetyczny,
tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, żele do wybielania zębów, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci,
5 antybakteryjne środki do mycia rąk, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony, mydła antybakteryjne,
mydła dezynfekujące, podpaski higieniczne, tampony, taśmy
do podpasek, 16 papierowe chusteczki do nosa, chusteczki
papierowe do usuwania makijażu, papier higieniczny, ręczniki do twarzy papierowe, 21 gąbki do makijażu, kosmetyczki
na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki jako kompakty, pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, puszki do pudru,
rozpylacze do perfum, rozpylacze zapachowe, szczoteczki
do brwi, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szpatułki kosmetyczne.
475668
(220) 2017 08 24
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NA WYPASIE
(510), (511) 30 batony zbożowe, chałwa, ciasto w proszku,
drożdże, dulce de leche jako kajmak, karmelki jako cukierki,
musy czekoladowe, musy deserowe, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy,
orzechy w czekoladzie, pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pomadki jako
cukierki, pralinki, wyroby cukiernicze, wysokoproteinowe batoniki zbożowe.
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(540) ZŁOTY KURCZAK Łukosz TRUST 4 FOOD

(531) 03.07.03, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wyroby mięsne, wędliny, wyroby garmażeryjne, potrawy na bazie mięsa.
475967
(220) 2017 08 30
SALLOUM RAFIK, SALLOUM SHAFIK, SALLOUM
MARZENA SAWARA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) SAWARA GYROS
(210)
(731)

(210)
(731)

(210) 475925
(220) 2017 08 29
(731) IMANZADE BABAK, Włocławek
(540) PRESTIGE OPTIQUE

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 ortopady, płyny do soczewek kontaktowych,
9 okulary korekcyjne, oprawy korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, futerały na okulary, łańcuszki do okularów, soczewki
kontaktowe, akcesoria okularowe: stopery do utrzymywania
okularów w jednej pozycji za uchem, 21 ściereczki do przecierania okularów, 37 naprawa okularów.
(210)
(731)

475952
(220) 2017 08 29
POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje samoobsługowe, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], usługi barowe, usługi
restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, stołówki.
475994
(220) 2017 08 31
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE
SPÓŁKA AKCYJNA, Police
(540) JESTEM ROLNIKIEM i JESTEM Z TEGO DUMNY
POLIFOSKA

(210)
(731)

(531) 02.09.14, 02.09.17, 27.05.01
(510), (511) 1 nawozy sztuczne, nawozy wieloskładnikowe,
kwas siarkowy, kwas fosforowy, amoniak, mocznik.
(210)
(731)

476484
(220) 2017 09 15
SCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Belfini GUSTO ITALIANO

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 sosy deserowe, wyroby cukiernicze, lody, słodycze, syropy, polewy, koncentraty, dodatki do lodów i słodyczy zawarte w tej klasie.
(210) 476861
(220) 2017 09 25
(731) HP TRONIC-prodejny elektro a.s., Zlin, CZ
(540) eta

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 11 urządzenia i sprzęt do gotowania, pieczenia,
smażenia, ogrzewania, chłodzenia, mianowicie: lodówki, zamrażarki i wytwornice lodu, elektryczne urządzenia do gotowania, gazowe urządzenia do gotowania i kombinowane
elektryczno-gazowe urządzenia do gotowania, urządzenia
do pieczenia i smażenia, kuchenki, piece elektryczne, gazowe i mikrofalowe, grille, ruszty, opiekacze, tostery i blachy
do pieczenia, elektryczne urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu, patelnie i formy do pieczenia, podgrzewacze do talerzy i płyty grzejne, kuchenki na paliwa stałe,
elektryczne kawiarki, ekspresy ciśnieniowe, natychmiastowe
podgrzewacze wody, czajniki, urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, maszyny i urządzenia do oczyszczania powietrza,
urządzenia do uzdatniania powietrza w pomieszczeniach,
mianowicie: urządzenia filtracyjne, nawilżacze i osuszacze,
maszyny i urządzenia do chłodzenia powietrza, wentylatory
jako części instalacji klimatyzacyjnych, akcesoria do urządzeń
do uzdatniania powietrza mianowicie: komory na brud, komory na preparaty czyszczące, okapy kuchenne, elektryczne
i gazowe urządzenia do ogrzewania mianowicie: kotły, grzejniki, ogrzewacze gazowe, elektryczne urządzenia grzejne,
promienniki podczerwieni i konwektory, elektryczne i gazowe podgrzewacze wody, elektryczne urządzenia grzejne,
maszyny do wytwarzania lodów, żarówki projektorowe.
(210) 476925
(220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540)
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(531) 01.15.11, 11.03.03, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, 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,
terapeutyczne plastry lecznicze, 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, 10 wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, okłady
z lodu do leczenia obrażeń.
(210) 476934
(220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Andrographis paniculata i inne WIT. A C D E

(531)

02.01.01, 24.15.03, 24.15.11, 26.04.02, 26.15.01, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów
medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, 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
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niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, 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, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne
plastry chłodzące do celów medycznych.
(210) 476943
(220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540)

(531) 02.01.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty
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, okłady,
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, 10 wyroby
medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież
medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, terapeutyczne plastry chłodzące do celów
medycznych.
(210) 476945
(220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Andrographis paniculata i inne WIT. A C D E

11

(531) 24.15.03, 24.15.11, 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty
farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty
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, okłady, 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, 10 wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się,
terapeutyczne plastry chłodzące do celów medycznych.
(210)
(731)
(540)

477015
(220) 2017 09 28
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W ŁOWICZU, Łowicz

(531) 26.11.03, 26.11.07, 29.01.15
(510), (511) 5 odżywki białkowe jako suplementy diety,
29 mleko, produkty mleczne, mleko w proszku, zsiadłe mleko, sery, twarogi, sery twarde, sery dojrzewające, jogurty, kefiry, masło, śmietana, serwatka, maślanka.
(210) 477079
(220) 2017 09 29
(731) KUSINA BOŻENA H.U., Gdańsk
(540) ATR WEAR
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

477094
(220) 2017 09 29
KUHNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych
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(540) SUDECKI

(531)

29.01.12, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 07.01.08, 05.01.06,
05.01.10, 26.11.02
(510), (511) 30 ocet, musztarda.

(210) 477157
(220) 2017 10 02
(731) BORTKIEWICZ WOJCIECH, Warszawa
(540)

(531)

02.01.01, 02.01.30, 03.06.06, 05.01.08, 05.01.10, 05.11.15,
25.03.25, 07.15.08
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
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(210) 477276
(220) 2017 10 04
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) ING Cele oszczędnościowe

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny
przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe
z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe,
operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi),
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania
komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów
i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(210) 477310
(220) 2017 10 05
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) CERTYFIKAT POLSKI PRODUKT

(210) 477226
(220) 2017 10 03
(731) ART KINZOKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Nagano, JP
(540) ART

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 tłoki do silników, tłoki jako części maszyn i silników, tłoki do kompresorów i sprężarek, tłoki do maszyn,
tłoki do silników, tłoki do silników pojazdów, tłoki do silników spalinowych spalania wewnętrznego, trzpienie tłokowe
do silników spalinowych spalania wewnętrznego, obrobione
powierzchniowo tłoki i głowice cylindrów do pojazdów lądowych, tłoki do silników pojazdów lądowych, tłoki do silników spalinowych spalania wewnętrznego do pojazdów
lądowych.
(210) 477240
(220) 2017 10 03
(731) Suterra LLC, Los Angeles, US
(540) PUFFER
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania szkodników w postaci feromonów owadów wykorzystywanych jako środek zapobiegający rozmnażaniu owadów do użytku w rolnictwie,
ogrodnictwie i w gospodarstwach domowych.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.17.17
(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.
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(210) 477318
(220) 2017 10 05
(731) SUCHY DOROTA, Chorzów
(540) NAGRODA KONSUMENTA W GŁOSOWANIU ONLINE
NAGRODAKONSUMENTA.PL
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(210) 477413
(220) 2017 10 09
(731) JOACHIMIAK SYLWIA HUNTERPOL, Zaniemyśl
(540) Hunterpol
(510), (511) 41 organizacja polowań w Polsce dla myśliwych
zagranicznych jak również dla myśliwych polskich, organizacja polowań dla polskich myśliwych i zagranicznych poza
granicami Polski.
477420
(220) 2017 10 09
FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA
INICJATYW SPOŁECZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA
TWARDOWSKIEGO, Poznań
(540) LABO RATORIUM INSPIRACJI
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.14, 01.01.05, 01.01.10, 24.05.01, 26.11.02,
26.01.21
(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) 477410
(220) 2017 10 09
(731) JOACHIMIAK SYLWIA HUNTERPOL, Zaniemyśl
(540)

(531) 01.17.11, 03.04.07, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja polowań w Polsce dla myśliwych
zagranicznych jak również dla myśliwych polskich, organizacja polowań dla polskich myśliwych i zagranicznych poza
granicami Polski.

(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury.
477421
(220) 2017 10 09
LIFESTYLE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) BOHO BEAUTY COSMETICS MAKEUP BRUSHES
ACCESSORIES

(210)
(731)

(531) 03.07.19, 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
ambra, antyperspiranty do użytku osobistego, aromatyczne
olejki do kąpieli, bawełna do celów kosmetycznych, bazy
do perfum kwiatowych, bazy do ust neutralizujące odcień ust,
bibułki do usuwania oleju do celów kosmetycznych, bibułki
z pudrem do twarzy, błyszczyk do ust, brokat kosmetyczny,
brylantyna, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki perfumowane, chusteczki pielęgnacyjne
dla niemowląt, cienie do powiek, dezodoranty, dwustronne
tasiemki do podklejania powiek, ekstrakty perfum, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emalia do paznokci,
emulsje do ciała, emulsje do wzmacniania paznokci, esencje
do pielęgnacji skóry, etui na szminkę, eyelinery, farba do rzęs,
farby do brody, farby do malowania twarzy, farby do włosów,
fluid do makijażu, gaziki do celów kosmetycznych, gąbki nasączone środkami toaletowymi, henna do celów kosmetycznych, kalkomanie do ozdabiania paznokci, kamienie do wygładzania stóp, kleje do celów kosmetycznych, kompaktowe
kosmetyki do makijażu, korektor do twarzy, kosmetyki dla
dzieci, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do ust, kosmetyki do włosów,
kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kreda do użytku kosmetycznego, kredki do oczu, kredki do ust, kremy do włosów,
kremy i balsamy kosmetyczne, kremy, emulsje i żele nawilżające, kryształki do kąpieli, lakier do celów kosmetycznych,
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maski kosmetyczne, masło do ciała, maści do celów kosmetycznych, mgiełki do ciała, mleczka kosmetyczne, mydła,
naklejane ozdoby do paznokci, naklejki do ozdabiania ciała, odświeżacze do skóry, odświeżacze oddechu, odżywki
do paznokci, odżywki do ust, odżywki do włosów, olejek
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne,
olejki i płyny do masażu, ołówki do makijażu, opakowania
uzupełniające do dozowników kosmetyków, papier ścierny
do paznokci, paski wybielające zęby, pasta do stylizacji włosów, peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, perfumy, pianka do kąpieli dla niemowląt, pianka do stylizacji,
pianka do włosów, pianka oczyszczająca, pianka pod prysznic i do kąpieli, pilniczki kartonowe, piżmo (naturalne), piżmo
syntetyczne, płatki kąpielowe, płyn tonizujący do twarzy,
ciała i rąk, płyny do aromaterapii, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, płyny do demakijażu, płyny do oczu, płyny do oczyszczania skóry, płyny do ondulacji włosów, płyny
do płukania jamy ustnej, płyny do stylizacji, płyny oczyszczające, pomadki do ust, pomady do włosów, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
preparaty do opalania, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty do pielęgnacji zębów, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do rozjaśniania
skóry, preparaty do rozjaśniania włosów, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, puder dla niemowląt, puder
do brwi, puder do ciała, puder do makijażu, puder do rąk,
puder do twarzy, pudry do włosów, pumeks, róż, rzęsy, serum do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, szampony,
szminki do ust, sztuczne brwi, sztuczne paznokcie, środki
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, środki
do demakijażu, środki zmiękczające, talk kosmetyczny, tusz
do brwi, tusze do rzęs, utwardzacze do paznokci, waciki
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do celów kosmetycznych, wodorosty do zastosowań
w kosmetologii, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, wybielające żele dentystyczne, wydłużające tusze
do rzęs, wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry, zestawy kosmetyków, zioła do kąpieli, zmywacze
do paznokci, żele do użytku kosmetycznego, żelowe maseczki na oczy, 18 futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne,
21 aplikatory kosmetyczne, atomizery do perfum, buteleczki
do nakładania farby do włosów, ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, dozowniki chusteczek
do twarzy, dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach,
dozowniki do kosmetyków, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego,
dozowniki produktów do mycia ciała, dozowniki szamponu, dozowniki żelu pod prysznic, etui na grzebienie, flakony
na perfumy, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, gąbki, grzebienie, grzebyki do rzęs, kosmetyczki
na przybory toaletowe, kosmetyczki podróżne, kosmetyczki
z wyposażeniem, miseczki do golenia, miski do farbowania
włosów, mydelniczki, myjki do peelingu ciała, naturalne gąbki morskie, pędzelki do ust, pędzle do farbowania włosów,
pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, piankowe separatory do palców u nóg, do użytku podczas pedicure, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na mydło, półki na kosmetyki,
przybory do celów kosmetycznych, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, puderniczki sprzedawane bez zawartości, skrobaczki do pleców,
słoiki na waciki bawełniane, stojaki do przyborów do golenia, szczoteczki do brwi, szczoteczki do higieny osobistej,
szczoteczki do oczyszczania skóry, szczoteczki do paznokci,
szczoteczki do rzęs, szczotki kąpielowe, szczotki złuszczające,
szpatułki kosmetyczne, 35 badania marketingowe w dzie-
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dzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów
do pielęgnacji urody, usługi informacyjne i poradnictwo
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone w zakresie akcesoriów kosmetycznych,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży hurtowej świadczone w zakresie akcesoriów kosmetycznych, usługi sprzedaży
hurtowej świadczone w zakresie artykułów kosmetycznych,
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, 44 analiza kosmetyczna, doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, świadczenie
usług przez salony piękności, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa
online w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie
pielęgnacji włosów, usługi kosmetyczne, usługi wizażystów,
zabiegi pielęgnacji urody.
477423
(220) 2017 10 09
FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA
INICJATYW SPOŁECZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA
TWARDOWSKIEGO, Poznań
(540) O C Z O OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM ZABURZEŃ
ODŻYWIANIA
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi w zakresie sportu i kultury.
(210) 477424
(220) 2017 10 09
(731) JOACHIMIAK SYLWIA HUNTERPOL, Zaniemyśl
(540) Hunterpol

(531) 03.04.07, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizacja polowań w Polsce dla myśliwych
zagranicznych jak również dla myśliwych polskich, organizacja polowań dla polskich myśliwych i zagranicznych poza
granicami Polski.
(210)
(731)

477427
(220) 2017 10 09
MACIEJEWSKI TOMASZ POLSKI KATALOG FIRM,
Poznań
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(540) Wyszukiwarka urzędowa

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 42 aktualizowanie stron internetowych dla osób
trzecich, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, eksploracja danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, obsługiwanie
wyszukiwarek, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, planowanie,
projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz
osób trzecich, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie stron internetowych,
projektowanie baz danych, projektowanie i opracowywanie
stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych,
projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania
danych, projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na telefony komórkowe, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie
wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania
danych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi migracji danych,
usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi
związane z opracowywaniem baz danych, zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych.
(210) 477429
(220) 2017 10 09
(731) HAŁAS PAULINA POLSKI KATALOG FIRM, Poznań
(540) PKF Polski Katalog Firm

gospodarczej, redagowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama
zewnętrzna, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi reklamy graficznej, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe.
477438
(220) 2017 10 09
STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW SILIKATÓW
BIAŁE MUROWANIE, Warszawa
(540) BIAŁE MUROWANIE STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW SILIKATÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym,
tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania
gleby, środki do gaszenia ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje chemiczne do konserwowania
żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone
dla przemysłu, kleje, spoiwa i środki konserwujące do betonu,
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki
przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi w zakresie działalności sportowej i kulturalnej, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia szkoleń, warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, koncertów.
477549
(220) 2017 10 11
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje Odkrycie
PROFi Gulasz wieprzowy po azjatycku z kaszą
gryczaną BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
(210)
(731)

(531) 20.07.01, 20.07.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie
danych, doradztwo reklamowe i marketingowe, dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, dystrybucja
reklam i ogłoszeń handlowych, elektroniczne publikowanie
druków w celach reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, kampanie marketingowe, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketing
bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing internetowy, marketing towarów i usług na rzecz innych, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
pośrednictwo w zakresie reklamy, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promowanie działalności
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 03.07.03, 08.07.25, 08.05.25
(510), (511) 29 gulasz mięsny z kaszą i warzywami.
477608
(220) 2017 10 12
SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY G. BIERECKI
SPÓŁKA JAWNA, Sopot
(540) NAPÓJ ENERGETYCZNY 1410
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 odzież, ubrania codzienne, koszulki, koszulki
polo, bluzy, czapki sportowe, czapki z daszkiem, obuwie, koszule, spodnie, skarpetki, bielizna, bielizna damska, kąpielówki, ręczniki kąpielowe, kostiumy kąpielowe, szorty kąpielowe,
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, szaliki, czapki dziane, paski.
(210) 477633
(220) 2017 10 12
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) DUMA POLSKIEGO SPORTU

(531)

29.01.14, 27.07.01, 27.05.01, 24.07.01, 03.07.01, 03.07.02,
02.01.02, 02.01.20, 02.07.20, 03.03.01
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
477631
(220) 2017 10 12
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.16, 20.05.07, 06.19.17, 29.01.13
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki],
albumy, broszury, fotografie, naklejki, publikacje drukowane,
biuletyny informacyjne, chorągiewki papierowe, materiały
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych i naukowych.
(210) 477632
(220) 2017 10 12
(731) MICHALAK WITOLD O.G., Warszawa
(540) ZERO22

(531) 29.01.12, 27.05.01, 23.05.11
(510), (511) 6 figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, statuetki wykonane ze stopów metali nieszlachetnych, statuetki
wykonane z brązu, statuetki z metali nieszlachetnych, statuetki
i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, rzeźbione puchary pamiątkowe wykonane z metali nieszlachetnych, 9 urządzenia
do transmisji, urządzenia do transmisji obrazu, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia do bezprzewodowej transmisji radiowej, gazety elektroniczne do pobrania, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, książki elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne, publikacje
elektroniczne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej
z Internetu, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej
do pobrania z Internetu, 14 puchary z metali szlachetnych, puchary pamiątkowe wykonane z metali szlachetnych, statuetki
wykonane z metali półszlachetnych, statuetki wykonane z kamieni półszlachetnych, ozdoby z metali szlachetnych [statuetki], figurki [statuetki] z metali szlachetnych, statuetki z metali
szlachetnych, statuetki z metali szlachetnych i ich stopów,
16 książki, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje drukowane, publikacje periodyczne drukowane, drukowane komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały
drukowane], drukowane zaproszenia, periodyki drukowane,
ulotki drukowane, biuletyny [materiały drukowane], drukowane dyplomy [nagrody], drukowane nagrody, gazety, gazety
codzienne, magazyny z programem telewizyjnym, 21 statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana,
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, statuetki z kryształu,
statuetki z porcelany, statuetki ze szkła, ceramiczne statuetki,
35 reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami
sportowymi, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, reklama, reklama i marketing,
reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama online poprzez
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,

Nr ZT04/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne,
usługi przetwarzania danych online, publikowanie materiałów
reklamowych online, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, promocja online sieci komputerowych i stron
internetowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w Internecie, promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, reklamy prasowe (przygotowywanie -), usługi reklamy
prasowej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, usługi
w zakresie reklamy prasowej, reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, fora
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, usługi
elektronicznej agencji prasowej, usługi agencji prasowej [komunikacja], usługi transmisji cyfrowej, usługi transmisji audiowizualnej, usługi transmisji wideo, usługi transmisji kablowej,
usługi elektronicznej transmisji głosu, usługi transmisji drogą
satelitarną i kablową, usługi w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji głosu,
usługi bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów,
usługi łączności w zakresie elektronicznej transmisji danych,
usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, emisja telewizyjna, emisja radiowa, emisja programów telewizyjnych
za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub
bezprzewodowych, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], przesyłanie informacji drogą online, zapewnianie
dostępu do treści multimedialnych online, udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami
komputerów, 41 usługi informacyjne w zakresie biletów
na wydarzenia sportowe, udzielanie informacji związanych
z wydarzeniami sportowymi, imprezy kulturalne, rezerwacja
sal na imprezy rozrywkowe, organizacja rezerwacji biletów
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, udostępnianie
obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe
i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, organizowanie
ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie ceremonii przyznania nagród
za osiągnięcia, realizacja transmisji radiowych, publikowanie
gazety dla klientów w Internecie, wydawanie gazet, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, wypożyczanie
gazet i czasopism, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
produkcja widowisk, organizacja widowisk, widowiska muzyczne, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja widowisk na żywo, organizacja i prezentacja widowisk, organizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie
widowisk w celach rozrywkowych, widowiska nadawane
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe,
świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, konkursy
(organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów, produkcja konkursów sportowych, prowadzenie kon-
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kursów w Internecie, organizacja imprez i konkursów sportowych, rozrywka interaktywna online, udostępnianie publikacji
online [nie do pobrania], publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, udostępnianie filmów online nie do pobrania, publikacja książek i czasopism elektronicznych online
(nie do pobrania), udzielanie informacji dotyczących rozrywek
online z internetowych baz danych, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług
telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji na temat rozrywki
i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, publikacje multimedialne, multimedialne wydania gazet,
multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania
magazynów, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą
strony internetowej, udostępnianie wydarzeń sportowych
za pomocą strony internetowej, usługi rozrywkowe w postaci
programów telewizyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów, organizowanie konkursów
sportowych, produkcja konkursów sportowych, prowadzenie
konkursów w Internecie, organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizacja imprez i konkursów sportowych,
organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu.
477634
(220) 2017 10 12
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo
(210)
(731)

(531) 06.19.17, 20.05.07, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki],
albumy, broszury, fotografie, naklejki, publikacje drukowane,
biuletyny informacyjne, chorągiewki papierowe, materiały
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych i naukowych.
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477635
(220) 2017 10 12
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo

(210)
(731)

Nr ZT04/2018

(540) C casus MODEL KANCELARIA PRAWNA

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne.
(531) 06.07.25, 20.05.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, kalendarze, prospekty, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], czasopisma [periodyki],
albumy, broszury, fotografie, naklejki, publikacje drukowane,
biuletyny informacyjne, chorągiewki papierowe, materiały
do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane,
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), notatniki [notesy], ołówki, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], podstawki do długopisów i ołówków, segregatory na luźne kartki, torby papierowe, ulotki, zakładki do książek, zeszyty do pisania lub rysowania, przyciski do papieru,
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia imprez edukacyjnych i naukowych.
477650
(220) 2017 10 13
MIASTO I GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ,
Dobrzyń nad Wisłą
(540) NAWOJKA
(510), (511) 29 mleko, mleczne produkty, produkty serowarskie, nabiał i substytuty nabiału, jaja, warzywa przetworzone, owoce przetworzone, 30 zboża, zboża przetworzone,
chleb, bułki, wyroby cukiernicze, cukierki, wyroby piekarnicze, słodycze [cukierki], słodycze nielecznicze, 32 napoje
bezalkoholowe, soki, soki warzywne, napoje owocowe i soki
owocowe, piwo, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa),
35 promowanie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji, usługi promocyjne i reklamowe, reklama, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące reklamy, organizacja konkursów w celach reklamowych,
39 organizowanie podróży, rezerwowanie miejsc podróżnych, usługi osobistych przewodników turystycznych, organizacja wycieczek turystycznych, 41 organizowanie zajęć
sportowych i imprez sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie obozów sportowych, edukacja,
usługi wydawnicze, organizacja szkoleń, organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie
konkursów, 43 bary, usługi restauracyjne, usługi kawiarni,
usługi kateringowe, usługi hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi
w zakresie zakwaterowania, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne.
(210)
(731)

(210)
(731)

477655
(220) 2017 10 13
LINDORFF SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

477677
(220) 2017 10 13
MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH
COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieszawa
(540) MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH
COPERNICUS PRZEDSTAWIA CRAFT DISTILLERY
WÓDKA rzemieślnicza C
(210)
(731)

(531) 19.01.05, 19.01.06, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 wódka.
477679
(220) 2017 10 13
ATRIUM POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROMENADA 2 SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) PROMENADA CENTRUM PRAWOBRZEŻNEJ
WARSZAWY

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14, 17.05.21
(510), (511) 35 reklama, informacja handlowa, w tym przez
Internet, badania rynku i opinii publicznej, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe oraz administracja, organizacja i zarządzanie
kwestami i akcjami charytatywnymi, doradztwo i pomoc
w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą, marketing, organizacja i przeprowadzenie promocji sprzedaży, jak i doradztwo
w tym zakresie, informacja handlowa i doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, informacja handlowa i doradztwo
w zakresie reklamy radiowej, prasowej, telewizyjnej, marketing
i reklama bezpośrednia, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych w celach handlowych
i reklamowych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie
próbek towarów, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc
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na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, organizacja pokazów
towarów i usług, zarządzanie halami targowymi i targowiskami,
gromadzenie, systemizacja i udostępnianie komputerowych
baz danych, usługi rachunkowe, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie działalnością agencji mieszkaniowych
i agencji nieruchomości, organizowanie zbiórek funduszy
na cele dobroczynne, organizowanie zbiórek na inne cele niż
dobroczynne, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych i usługowych, przeprowadzanie analiz
finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen finansowych, przekazywanie informacji finansowych, przeprowadzanie operacji finansowych, sponsorowanie
finansowe, świadczenie usług finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, przekazywanie informacji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w sprawach ubezpieczeniowych,
świadczenie usług ubezpieczeniowych, prowadzenie kwest,
zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowania budowy
nieruchomości, usługi inwestycyjne w nieruchomości, usługi
nadzorowania procesów inwestycyjnych, prowadzenie i administracja osiedla mieszkaniowego, dzierżawa, najem oraz
wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wynajem powierzchni dla osób
trzecich wynajmujących w celach prywatnych lub handlowych,
wynajem powierzchni, w szczególności w kompleksie biurowym lub handlowym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego (sprzedaż i zakup nieruchomości), usługi wyceny
nieruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych
z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa w zakresie nieruchomości i ich wynajmu, zarządzanie organizacją
i codzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi w zakresie
sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie i administracja
nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich,
39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 41 usługi
informacji o edukacji, imprezach rozrywkowych, rekreacji, wypoczynku, usługi związane z organizacją wypoczynku, organizowanie i obsługa, kongresów, zjazdów, koncertów, szkoleń,
kursów, sympozjów, przyjęć, spektakli, zajęć sportowych, usługi
rezerwacji miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, poradnictwo
zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, fotografowanie, fotoreportaże, organizowanie wystaw
i imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych,
organizowanie konferencji i seminariów, prowadzenie kin,
prowadzenie nocnych klubów i dyskotek, prowadzenie kasyn,
kręgielni, sal koncertowych, centrów sportowych lub centrów
rozrywki, usługi wydawnicze, wypożyczanie sprzętu turystycznego i sportowego, tłumaczenia.
477684
(220) 2017 10 13
AROUS ABDELHAMID JEAN CARENO PARIS,
Wielkie Lniska
(540) SENSIVEL
(210)
(731)
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(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 antyperspiranty, preparaty do demakijażu
i depilacji, dezodoranty, mydła, preparaty do golenia, środki perfumeryjne, preparaty kosmetyczne do mycia i kąpieli, kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, toniki, mleczka
i balsamy do ciała, kremy do rąk, kremy do pilingu, preparaty
kosmetyczne wyszczuplające, maseczki kosmetyczne, szampony, preparaty i środki do pielęgnacji włosów i skóry głowy,
płyny do pielęgnacji włosów, środki upiększające, artykuły
toaletowe, kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, 35 reklama, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne,
korespondencyjne i za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie
w działalności handlowej, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz z wykorzystaniem Internetu wyrobów
kosmetycznych i perfumeryjnych, usługi agencji importowo
- eksportowej.
(210) 477752
(220) 2017 10 16
(731) KUŹMIUK DAWID WEST TRADE, Kleosin
(540) Dr. Penigreat

(531) 27.05.01, 26.04.11, 24.15.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, kremy kosmetyczne, olejki eteryczne, wazelina kosmetyczna, perfumy, nielecznicze środki czyszczące do higieny intymnej, 5 białkowe suplementy diety, mineralne
suplementy diety, odżywcze suplementy diety, proteiny
do użytku w produkcji suplementów diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety, preparaty dietetyczne, preparaty witaminowe, ziołowe suplementy diety, produkty żywnościowe dla
celów zdrowotnych z udziałem kolagenu, kwasu hialuronowego, suplementy diety dla sportowców, odżywki dla sportowców przyspieszające wzrost masy mięśniowej, spalanie
tkanki tłuszczowej i poprawiające gospodarkę elektrolitami
w organizmie, środki do higieny intymnej dla kobiet, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej,
internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej towarów takich jak: suplementy diety, zestawy witaminowo - mineralnych, reduktory tłuszczu, produkty dietetyczne, odżywki dla
sportowców, parafarmaceutyki, kosmetyki, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych suplementów diety i kosmetyków, usługi w zakresie organizacji
pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych
oraz promocji sprzedaży suplementów diety i kosmetyków,
reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, promowanie towarów i usług za pośrednictwem łączy telefonicznych i Internetu suplementów
diety i kosmetyków, rozpowszechnianie materiałów reklamowych: ulotek, prospektów, katalogów, druków reklamowych, próbek towarów, reklama billboardowa, publikowanie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, targów, spotkań
handlowców z dostawcami towarów, pokazy towarów.
477761
(220) 2017 10 16
ANDRZEJEWSKI JACEK OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
OLIWIA, Poznań
(540) Ośrodek Wypoczynkowy Oliwia
(510), (511) 43 hotele.
(210)
(731)
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(210) 477791
(220) 2017 10 17
(731) STRANO ANTONINO, Kraków
(540) coca

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 produkty mączne i zbożowe, makarony, pizza, cannoli, arancini, cartocciate, produkty piekarnicze, pieczywo, kanapki, przekąski z ciasta, ciasta na wypieki, ciasta,
ciastka, słodycze, desery, lody, sorbety, ciepłe lody, kawa,
herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, przyprawy, sosy, ryż, miód, 43 usługi gastronomiczne, usługi
restauracji, barów, jadłodajni, kawiarni, lodziarni, punktów
z przekąskami i napojami, usługi cateringu, usługi przygotowywania żywności i napojów na zamówienie.
478109
(220) 2017 10 23
NAOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Z sercem o atopii
(210)
(731)

Nr ZT04/2018

478175
(220) 2017 10 25
EXPLOSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EXPLOSION
(510), (511) 35 reklama działalności usługowej związanej
z prowadzeniem działalności rozrywkowej typu kluby rozrywkowe, dyskoteki, kasyna, reklama działalnosci zwiazanej
z prowadzeniem studia nagrań, studia filmowego, reklama
działalnosci zwiazanej z prowadzeniem restauracji, reklama
działalności zwiazanej z wynajmowaniem pomieszczeń,
41 usługi związane z organizowaniem i obsługą klubów
rozrywkowych i dyskotek, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi kasyn jako gier hazardowych, organizowanie
i prowadzenie koncertów, nocnych klubów, usługi stidia nagrań muzycznych, usługi studia filmowego, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie,
kafeterie (bufety), usługi restauracyjne w zakresie sprzedaży
posiłków zarówno stacjonarne, jak i z dostawą, wynajmowanie pomieszczeń użytkowych na imprezy rozrywkowe, wynajmowanie sal na posiedzenia (mityngi, narady).
(210)
(731)

478218
(220) 2017 10 25
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex LEON ROZWÓJ Żelazo + Wit.C jabłka
truskawki WIŚNIE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż
detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż hurtowa wyrobów
farmaceutycznych i medycznych, sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie w zakresie produktów farmaceutycznych i medycznych oraz kosmetyków, sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby,
skorupiaki i mięczaki, działalność agentów specjalizujących się
w sprzedaży pozostałych określonych towarów, reklama.
478172
(220) 2017 10 25
GORZKOWSKI ADAM BIURO PRZEWODNICKIE PO
TORUNIU, Toruń
(540) PierniKarnia Starotoruńska

(210)
(731)

(531) 18.01.02, 03.03.01, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 pierniki, 41 usługi w zakresie edukacji, publikowanie książek, organizowanie i prowadzenia warsztatów
[szkolenia], organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji.

(531)

03.01.01, 03.01.21, 05.07.08, 05.07.13, 05.07.16, 26.04.04,
25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne,
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem
i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy
do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów.

Nr ZT04/2018
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478219
(220) 2017 10 25
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex LEON MOCNE KOŚCI Wapń + Wit.D jabłka
truskawki jagody

(210)
(731)

21

(531)

03.01.01, 03.01.24, 05.07.11, 05.07.13, 05.07.14, 21.03.11,
26.04.04, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje
i nektary owocowe i owocowo-warzywne, zagęszczone soki
owocowe, soki przecierowe owocowe, owocowo-warzywne,
soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe
i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami
i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
478222
(220) 2017 10 25
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex LEON ODPORNOŚĆ Witamina C jabłka
banany cytryny Z MIODEM

(210)
(731)

(531)

03.01.01, 03.01.21, 21.03.01, 05.07.08, 05.07.09, 05.07.13,
26.04.04, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe i owocowo-warzywne,
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem
i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy
do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
478220
(220) 2017 10 25
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex LEON MOCNE KOŚCI Wapń + Wit.D
BRZOSKWINIE jaBŁKa POMARAŃCZE
(210)
(731)

(531)

03.01.01, 03.01.24, 05.07.12, 03.13.05, 21.03.11, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej,
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje
i nektary owocowe i owocowo-warzywne, zagęszczone soki
owocowe, soki przecierowe owocowe, owocowo-warzywne,
soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe
i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami
i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety,
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
478227
(220) 2017 10 25
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOCNE KOŚCI WaPŃ + Wit.D

(210)
(731)
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(531) 02.09.22, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe,
soki, napoje i nektary owocowe i owocowo - warzywne,
zagęszczone soki owocowe, soki przecierowe owocowe,
owocowo - warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe i owocowo - warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem
i/lub solami mineralnymi, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy
do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(210) 478330
(220) 2017 10 27
(731) JODŁOWSKI GRZEGORZ GOBA-CAR, Bielsko-Biała
(540) GOBA CAR
(510), (511) 12 samochody, samochody ciężarowe ogólnego i specjalnego przeznaczenia, naczepy i przyczepy do samochodów ciężarowych ogólnego i specjalnego przeznaczenia, podwozia i nadwozia samochodów, samochodów
ciężarowych, przyczep i naczep, zabudowy samochodów,
samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, w szczególności: zabudowy skrzyniowe, zabudowy kontenerowe,
zabudowy wywrotkowe, konstrukcje plandekowe, kabiny
sypialne do samochodów ciężarowych, spojlery do samochodów, owiewki do samochodów, 37 usługi zabudowy
samochodów, usługi zabudowy samochodów ciężarowych
ogólnego i specjalnego przeznaczenia, usługi zabudowy
przyczep i naczep, naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, naprawa i konserwacja samochodów, usługi w zakresie odnawiania samochodów, przyczep i naczep, malowanie i oklejanie samochodów, przyczep
i naczep.
478348
(220) 2017 10 27
DIRECT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Tymianek Podbiał suplement diety Wpływa
korzystnie na gardło i górne drogi oddechowe.
Wspiera funkcje układu odpornościowego.
(210)
(731)

(531) 05.05.19, 05.05.23, 25.01.01, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
produkty farmaceutyczne przeciw przeziębieniu i bólom
gardła, preparaty witaminowe oraz mineralne i ziołowe dla
celów medycznych, witaminy, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze,
substancje dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, leki
wzmacniające.
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(210) 478351
(220) 2017 10 27
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała
(540) NANORISE
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry, akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, alarmy antywłamaniowe,
alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny,
antykatody, aparatura do destylacji do celów naukowych,
aparatura do dyfrakcji [mikroskopia], aparatura elektryczna
do komutacji, aparatura elektrodynamiczna do zdalnego
sterowania sygnałami, aparatura elektrodynamiczna do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, aparatura kadrująca do przezroczy, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty
fotograficzne, aparaty kinematograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów medycznych, apertometry [optyka],
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, automaty biletowe, automaty muzyczne uruchamiane monetą [szafy grające], automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory
niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, automatyczne
wyłączniki czasowe [z wyłączeniem zegarmistrzostwa], balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie
elektryczne do pojazdów, baterie galwaniczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, betatrony, bezpieczniki topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błyskowe żarówki do lamp [fotografika], boje do oznakowania
torów wodnych, boje sygnalizacyjne, boje znakowe [oznakowanie torów wodnych], brzęczyki, busole, celki akumulatorowe, celki do baterii, celowniki fotograficzne, celowniki
teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe
do broni palnej, cewki dławikowe [impedancje], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone],
chipy z kodem DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska
w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do pionów, cyklotrony, czasomierze do gotowania jajek [klepsydry], częstotliwościomierze, czujniki, czujniki ciśnienia, czujniki mikrometryczne, czujniki poziomu benzyny, czujniki poziomu
paliwa, czujniki znaczników [stolarstwo], czytniki [sprzęt
przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, diody świecące [LED],
dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia
sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut miedziany izolowany, druty [przewody] elektryczne, druty [przewody]
telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty ze stopów metali [bezpieczniki topikowe], dyktafony, dynamometry [siłomierze], dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe [audio-wideo], dyski kompaktowe [CD - ROM-y],
dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyskietki, dystrybutory dysków komputerowych, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, dzwonki sygnalizacyjne,
dźwignie [bezmiany] wag przesuwnikowych, dźwigniowe
wagi przesuwnikowe, ekrany [fotografika], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów
przemysłowych, elektrolizery, elektroniczne pióra świetlne
[ekranopisy], elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry,
etui na okulary, etui na pince-nez, etykietki na towarach
elektroniczne, falomierze, filmy [błony] naświetlone, filmy
kinematograficzne naświetlone, filmy do zdjęć rentgenowskich naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry [foto-
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grafika], filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, fotokopiarki, fotometry, futerały
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki
i inne kontakty [złącza elektryczne], gogle do uprawiania
sportu, gramofony, grodzie akumulatorów elektrycznych,
gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hełmy żołnierskie, hologramy, igły gramofonowe, induktory [elektryczność], inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne,
instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych,
interfejsy komputerowe [informatyka], iskrochrony, kable
elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne [światłowody], kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły
ratunkowe przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, kasety wideo z grami, kaski
jeździeckie, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania
sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], klawiatury komputerowe, klepsydry [czasomierze] koce strażackie, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kolektory elektryczne,
koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, kombinezony
ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, krokomierze [pedometry], kryształy galenitu
[detektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, laktodensymetry, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy
ciemniowe [fotografika], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy elektronowe wzmacniające, lampy katodowe, lampy optyczne, lampy rentgenowskie nie do celów medycznych, lampy wyładowcze
elektryczne inne niż do oświetlenia, lasery nie do celów
medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, linijki [przyrządy miernicze], linki do pionów, liny do sond, logi
[instrumenty pomiarowe], lornetki, lunety celownicze
do broni palnej, lupy [optyka], lusterka optyczne, lustra
do kontroli pracy, łańcuszki do okularów, łańcuszki do pincen-ez, łączniki elektryczne, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, magnetowidy, magnetyczne
karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, manekiny do symulacji zderzeń,
manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], manometry, maski do nurkowania, maski do oddychania inne niż
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny księgujące, maszyny sumujące, maszyny i urządzenia do sondowania, materiały
na przewody instalacji elektrycznych, meble laboratoryjne,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury
naukowej, miarki [przyrządy miernicze], miarki ciesielskie,
miarki krawieckie, miary, mierniki [przyrządy pomiarowe],
mierniki czasu naświetlania [światłomierze], migacze [światła sygnalizacyjne], migawki [fotografika], mikrofony, mikro-
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metry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, modemy,
monitory [hardware komputerowy], monitory [programy
komputerowe], monitory ekranowe, motopompy strażackie, myszy [informatyka], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, nakolanniki dla robotników,
napędy dyskowe [informatyka], napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów
elektrycznych, niwelatory, niwelatory [poziomnice, przyrządy do ustalania linii poziomej], noniusze, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografika],
notesy elektroniczne, obciążenia do urządzeń świetlnych,
obciążniki do sond, obiektywy [soczewki] [optyka], obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, obwody
drukowane, ochraniacze przed udarem napięciowym,
ochraniacze zębów, ociekacze do suszenia prac fotograficznych [suszarki], odbiorniki [audio i wideo], odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt
kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony
przed ogniem, odzież chroniąca przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem,
odzież kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne,
ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane,
oktanty, okulary, okulary [optyka], okulary przeciw oślepieniowe, okulary przeciwsłoneczne, omomierze [omometry],
oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów,
oprawki do pince-nez, oprogramowanie komputerowe, nagrane, optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony końcówek [wyjść]
elektrycznych, osłony obiektywów [optyka], osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające twarze robotników, osobiste urządzenia stereofoniczne, ozonizatory [ozonatory], pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB,
panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
parkometry, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, pasy ratunkowe, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych,
pierścienie kalibrujące, pince-nez [binokle], piorunochrony,
pipety, pirometry, plandeki ratownicze, planimetry, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, plotery [pisaki x-y], płytki krzemowe [obwody scalone] półprzewodnikowe, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty
fonograficzne, pochylniki [eklimetry], pochyłomierze, podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki
do użytku z komputerem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na płytki mikroskopowe, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, pompy strażackie, powłoki
[osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice, poziomnice rtęciowe,
półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki,
procesory [centralne jednostki przetwarzania], procesory
tekstu, programy gier komputerowych, programy komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, prostowniki, prostowniki prądu, próżniomierze, pryzmaty
[optyka], przeglądarki jaj, przekaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przełączniki do ogniwa [elektryczność],
przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo - odbiorczy, przetwornice elektryczne, przewody akustyczne,
przewody elektryczne, przewody magnetyczne, przezrocza [fotografika], przybory do pomiaru grubości skóry wyprawionej, przyciski do dzwonków, przyrządy do kosmografii, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy
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do pomiaru odległości, przyrządy do mierzenia grubości
skóry, przyrządy i urządzenia do prób materiałowych, przyrządy do rejestrowania odległości, przyrządy rozmagnesowujące do taśm magnetycznych, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy matematyczne, przyrządy
meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy niwelacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe,
przysłony [fotografika], przyspieszeniomierze, publikacje
elektroniczne [moduły ładowalne], pulpity rozdzielcze
[elektryczność], puszki przełącznikowe [elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory
napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej
drogi [w kilometrach] dla pojazdów, rejestratory przebytej
drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, respiratory inne niż do sztucznego oddychania, retorty, radio pagery, ramiona gramofonowe,
ramki do przezroczy, rastry do fotograwiury, rękaw lotniskowy do wskazywania kierunku wiatru, rękawice azbestowe
do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi
do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, różdżki dla różdżkarzy, rurki kapilarne, rurowe
lampy wyładowcze elektryczne inne niż do oświetlenia,
rzutniki do slajdów, sacharometry, satelity do celów naukowych, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery [informatyka], skarpetki podgrzewane
elektrycznie, skrzynki akumulatorowe, skrzynki do przyłączy [elektryczność], skrzynki na baterie, skrzynki rozdzielcze
[elektryczność], słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne,
soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary [hydrolokatory], sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], sondy do celów naukowo - badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów,
sprzęgacze [urządzenia przetwarzania danych], sprzęgacze
akustyczne, sprzęt do gaszenia ognia, sprzęt komputerowy,
sprzęt radiotelefoniczny, sprzęt radiotelegraficzny, stacje
taśm magnetycznych dla komputerów, statki pożarnicze,
statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki
do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], styki
elektryczne, suszarki do odbitek fotograficznych, suszarki
klisz [fotografia], suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizatory akustyczne, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna,
sygnały mgłowe niewybuchowe, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafki na głośniki, szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szkła kontaktowe,
szkła optyczne, szkło pokryte powłoką przewodzącą elektryczność, sznureczki do okularów, sznureczki do pince-nez, szpule [fotografika], szyldy [znaki] mechaniczne, szyldy [znaki] świecące, ściemniacze światła [regulatory],
elektryczne, śruby mikrometryczne do instrumentów
optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], tablice
ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, taktomierze [metronomy],
tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telefony
przenośne, telegrafy [aparaty], telekopiarki, teleskopy, teodolity, termometry nie do celów medycznych, termostaty,
termostaty do pojazdów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, translatory
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elektroniczne kieszonkowe, transpondery, tranzystory
[elektronika], tratwy ratunkowe, triody napięciowe, trójkąty
ostrzegające o niesprawnym samochodzie, trójnogi
do aparatów fotograficznych, trzepaczki strażackie, tuby
do głośników, tuby głosowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tyczki, łaty [przyrządy
pomiarowe], tygle [laboratoryjne], tygle probiercze do kupelacji [laboratoryjne], ubiory chroniące przed ogniem,
uchwyty do telefonów komórkowych, układy scalone, urynometry, urządzenia antyinterferencyjne [elektryczność],
urządzenia diagnostyczne - nie do celów medycznych,
urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności,
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów,
urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia
płyt fonograficznych, urządzenia do czyszczenia płyt gramofonowych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do dozowania, urządzenia elektryczne
do dozorowania, urządzenia do fakturowania, urządzenia
do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia
do fotokopiowania, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do głosowania, urządzenia do katodowania używane przy
zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do kontroli
stemplowania korespondencji pocztowej, urządzenia do liczenia i sortowania pieniędzy, urządzenia do ładowania
akumulatorów elektrycznych, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania
odbitek fotograficznych, urządzenia do namierzania dźwięku [sonometry], urządzenia do nauczania, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, urządzenia do oddychania inne niż
do sztucznego oddychania, urządzenia do oddychania pod
wodą, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografika], urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do przelewania,
przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia
do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych, urządzenia
do rozmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia
do rysowania wykrojów krawieckich, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do sterowania i kontroli bojlerów, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia
do sygnalizacji morskiej, urządzenia do transmisji dźwięku,
urządzenia do ważenia, urządzenia do wyważania, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania, urządzenia
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami
kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu,urządzenia GPS, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich do celów innych niż medyczne, urządzenia i przyrządy
astronomiczne, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia
i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi
morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia
i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt dla ratownictwa,
urządzenia jonizujące nie do powietrza i wody, urządzenia
kadrujące do przezroczy, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia podpowiadające dla prezenterów telewizyjnych [sufler telewizyjny,
prompter], urządzenia pomiarowe, urządzenia projekcyjne,
urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia
wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed
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promieniowaniem nie do celów medycznych, urządzenia
zawierające wizjery optyczne, urządzenia zdalnego sterowania, wagi, wagi do listów, wagi laboratoryjne, wagi pomostowe, miseczki z przyborami do autopsji [badania mikroskopowe], wariometry, węże gaśnicze, wideofony,
wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery
do drzwi [judasze], woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody,
wskaźniki strat elektrycznych, wskaźniki temperatury,
wtyczki, gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne], wyjścia bezpieczeństwa, wykrywacze [detektory], wykrywacze
dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów metalowych stosowane w przemyśle lub wojsku,
wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyroby optyczne, wysokościomierze, wyzwalacze migawek
[fotografia], wzmacniacze, wzorniki [przyrządy pomiarowe],
zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zaciski przewodów
[elektryczność], zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zawory elektromagnetyczne [przełączniki], zdjęcia rentgenowskie inne niż do celów medycznych,
zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły nadawcze [telekomunikacja], zestawy głośnomówiące do telefonów, zestawy soczewek [wzierniki, okulary],
złącza [elektryczność], złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne, złączki [elektryczność], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki
nawigacyjne świetlne, 35 administrowanie hotelami, agencje informacji handlowej, agencje eksportowo - importowe, agencje public relations, agencje reklamowe, analizy
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe,
badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura pośrednictwa pracy,
dekoracja wystaw sklepowych, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doręczanie gazet osobom trzecim, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], edycja tekstów, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, impresariat w działalności
artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, marketing, maszynopisanie, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, oferowanie w mediach
produktów dla handlu detalicznego, opracowywanie CV
dla osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach
promocyjnych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pośrednictwo pracy, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kom-
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puterowych baz danych, prenumerata gazet [dla osób trzecich], prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie listy płac, przygotowywanie reklam prasowych,
przygotowywanie zeznań podatkowych, public relations,
publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, reklama, reklama billboardowa, reklamy za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozlepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sondaże opinii,
sortowanie danych w bazach komputerowych, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
,sporządzanie sprawozdań rachunkowych, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych komputerowych baz danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], telemarketing, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
impresariów w działalności artystycznej, usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelingu do celów promocji
sprzedaży i reklamy, usługi podatkowe, usługi porównywania cen, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, usługi prenumerowania czasopism
[dla osób trzecich], usługi przeglądu prasy, usługi sekretarskie, usługi stenografii, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstwa, usługi zaopatrzenia osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wyceny
handlowe, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem
fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, wywiad gospodarczy,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne,
38 agencje informacyjne, agencje prasowe, informacja
o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja
za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja
za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, obsługa
telekonferencji, poczta elektroniczna, przekazywanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie informacji, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera,
przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja poprzez telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych,
transmisja satelitarna, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, udostępnianie połączenia ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi
ogłoszeń elektronicznych [telekomunikacja], usługi poczty
głosowej, usługi telefoniczne, usługi telegraficzne, usługi
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teleksowe, usługi związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie czasu dostępu
do światowej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń do telekopiowania, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
zlecenia przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], 42 analizy chemiczne, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, analizy dla eksploatacji
pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputerowych, analizy wody, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne, badania
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, dostarczanie
[opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, ekspertyzy
pól naftowych, ekspertyzy geologiczne, eksploracja podwodna [akwanautyka], elektroniczna konwersja danych lub
programów, instalacje oprogramowania komputerowego,
inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie [pomiary],
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola
jakości, kontrola szybów naftowych, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, miernictwo, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny,
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, planowanie urbanistyczne, pomiary geodezyjne, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie oprogramowania komputerowego, prace badawczo - rozwojowe [dla osób trzecich],
programowanie komputerów, prognozowanie pogody,
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach
w celu wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności
dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie tekstyliów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi artystów grafików, usługi architektoniczne, usługi dla
chemii, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi projektantów mody, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi związane z prognozami meteorologicznymi, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów [hosting], wzornictwo przemysłowe.
(210)
(731)

478360
(220) 2017 10 29
AMII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) platinum wasser
(510), (511) 1 środki filtracyjne chemiczne i niechemiczne
zawarte w tej klasie, składniki chemiczne do uzdatniania
wody, środki chemiczne do badania wody, produkty chemiczne do zmiękczania wody, 11 filtry do użytku przemysłowego i domowego, filtry do wody, instalacje do filtrowania
wody, urządzenia do filtrowania wody, aparatura do filtrowania wody, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania
wody, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje do dystrybucji wody,
fontanny, hydranty, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia
i instalacje do zmiękczania wody, dystrybutory wody.
(210) 478374
(220) 2017 10 30
(731) ZALEWSKA SARA, Poznań
(540) Zalla BY SARA ZALEWSKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy dla dzieci
i dorosłych, 42 usługi artystów grafików, usługi projektantów
mody.
478375
(220) 2017 10 30
STIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) Twój ogród, twoje życie
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla celów rolniczych,
ogrodniczych, 8 narzędzia i przyrządy sterowane ręcznie
przeznaczone dla rolnictwa i ogrodnictwa, 12 ciągniki dla
rolnictwa i ogrodnictwa, 31 produkty rolne, ogrodnicze, oraz
ziarna, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny
i kwiaty, 35 promocja sprzedaży towarów dla osób trzecich,
usługi reklamowe.
(210)
(731)

478379
(220) 2017 10 30
EXECUTIVE CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Diamenty Private Equity
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów.
(210)
(731)

478444
(220) 2017 10 30
P.P.H.U. NIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
(540) BRACKIE WEDLINY TRADYCYJNIE PIECZONE

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.01.02, 26.11.02, 09.01.10
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(210) 478456
(220) 2017 10 31
(731) CZAPIEWSKA LIDIA, Szymbark
(540) DANMAR domy drewniane

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 07.03.11, 29.01.01
(510), (511) 19 domy z drewna, drewniane deski podłogowe,
drewniane półfabrykaty, drewno budowlane, drewno konstrukcyjne, drewno na profile, drewno obrobione, niemetalowe materiały budowlane, prefabrykowane domy [zestawy
do montażu] niemetalowe, płyty drewniane, niemetalowe
płyty budowlane, tarcica, drewno laminowane klejem, 35 reklama, sprzedaż domów z drewna, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie,
dystrybucja materiałów reklamowych, informacja handlowa
o towarach w tym o domach z drewna, organizowanie i administrowanie międzynarodowych i krajowych imprez targowych i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, doradztwo handlowe, organizowanie pokazów i aukcji w celach reklamowych, 37 budowa i naprawa
domów z drewna, usługi budowlane, usługi dekarskie, stolarstwo [naprawa], ciesielstwo, montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, 40 obróbka drewna, obróbka drewnianych materiałów budowlanych, stolarstwo [produkcja na zamówienie],
usługi stolarskie, usługi tartaczne.
(210) 478460
(220) 2017 10 31
(731) POTEMPA ZDZISŁAW DZIEŃ DOBRY, Andrychów
(540) HELLO RABBIT

(531) 29.01.12, 03.05.01, 03.05.24, 27.05.01
(510), (511) 25 buty, nakrycia głowy, ubrania w tym: sukienki, bluzki, koszule, spódnice, spodnie, swetry, pulowery,
poncha, kurtki, płaszcze, pelisy, futra, stroje wieczorowe, garnitury, dresy, bluzy sportowe, komplety do joggingu, stroje
do uprawiania sportów, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe,
stroje przeciwdeszczowe, stroje na maskaradę, czapeczki na przyjęcia, chusty, rękawiczki, szale, szaliki, akcesoria
na szyję, opaski, krawaty, paski, szelki, szorty, topy, bielizna
osobista, bielizna modelująca, body, podwiązki, rajstopy,
skarpety, podkolanówki, legginsy, stroje do spania, piżamy,
szlafroki, kimona, bielizna i odzież dziecięca, maski na oczy
do spania.
(210)
(731)

478470
(220) 2017 10 31
ART FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

27

(540) art / finance

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowania, informacje finansowe, usługi gwarancyjne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki
ratalne, usługi depozytów sejfowych, agencje ściągania wierzytelności, wycena antyków, wycena biżuterii, wycena dzieł
sztuki, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], wycena zbiorów numizmatycznych, fundusze inwestycyjne wzajemne, wycena znaczków.
478479
(220) 2017 10 31
BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Bakoma SENIOR ACTIVE

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 produkty, półprodukty i napoje mleczne lub
z przewagą mleka, napoje i desery mleczne lub na bazie mleka,
jogurtowe, mleczno - owocowe, jogurty, kefiry, dania i desery gotowe, mrożone i w proszku na bazie mleka, owoce mrożone, owocowe desery, przeciery, musy, sałatki, dżemy i marmolady owocowe, galaretki owocowe, pasty owocowe, kompoty, produkty
mleczne z dodatkami owocowymi, desery jogurtowe z owocami,
30 budynie, puddingi. kleiki spożywcze na bazie mleka, mrożone
jogurty, mrożone mleczne desery w postaci batonów, pieczywo
cukiernicze, batony zbożowe, przekąski zbożowe, przekąski sezamowe, gofry, sandwicze, wyroby cukiernicze, ciastka, tarty, herbatniki, krakersy, biszkopty, wafle i rurki waflowe, słodycze piankowe, czekoladowe, lodowe, musy deserowe, cukierki, słodycze
nielecznicze wielosmakowe i do żucia, toffi, krówki, nugat, lizaki,
słodycze miętowe, dropsy owocowe, karmelki, owocowe galaretki [słodycze], żelki, guma do żucia, chałwa: desery z muesli, desery
na bazie cukru, desery na bazie czekolady, desery na bazie kakao,
desery na bazie kawy, pralinki, czekoladki, trufle [wyroby cukiernicze], batoniki, kremy czekoladowe, polewy cukiernicze, kawa, namiastki kawy, herbata, kakao, miód, syropy smakowe, 32 napoje
serwatkowe, soki i napoje owocowe, warzywne, owocowo - warzywne, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe, koktajle
owocowe, napoje mrożone na bazie owoców, syropy owocowe
[napoje bezalkoholowej, syropy do napojów, mleko kokosowe,
mleko z migdałów, napoje dietetyczne i napoje sportowe wzbogacone proteinami i/lub substancjami odżywczymi z dodatkiem
protein, wysokoproteinowe napoje warzywne i owocowe typu
smoothie, inne niż substytuty mleka, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące z kofeiną, napoje witaminizowane, napoje
dla sportowców z elektrolitami, napoje aromatyzowane owocami lub z sokami owocowymi, proszki do wytwarzania napojów.
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(210) 478487
(220) 2017 10 31
(731) SKOWROŃSKA DANIELA, Brzeziny
(540) SZOK MODA
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
478489
(220) 2017 10 31
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) Promama

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.13, 02.03.16, 02.03.30,
26.04.02, 26.04.04, 26.04.14, 02.09.21
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, dezodoranty dla ludzi,
5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła
lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym,
wyroby medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek,
kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, maści,
kremów.
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(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej z materiałami i artykułami
metalowymi i niemetalowymi z branży budowlanej, elektronarzędziami, narzędziami i przyrządami ręcznymi, narzędziami ręcznymi o napędzie innym niż ręczny, armaturą
pneumatyczną, narzędziami i urządzeniami pneumatycznymi, artykułami i urządzeniami z zakresu spawalnictwa, artykułami i urządzeniami elektrycznymi, artykułami i odzieżą
ochronną oraz środkami do czyszczenia, preparatami i artykułami higienicznymi, wyrobami hutniczymi i prefabrykatami zbrojeniowymi dla budownictwa, farbami i akcesoriami
malarskimi, preparatami do konserwacji i zabezpieczeń, smarami, łożyskami i częściami do maszyn i mechanizmów.
478514
(220) 2017 10 31
KADAJ ROMAN, ŚWIĘTOŃ TOMASZ ALGORES-SOFT
SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów
(540) GNET
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie
komputerowe [programy], nagrane programy komputerowe, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe stosowane do obliczeń w geodezji.
(210)
(731)

(210) 478515
(220) 2017 10 31
(731) GODLEWSKI JAROSŁAW, Mostki
(540)

478491
(220) 2017 10 31
BRAND COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) M MANOO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 18 torby, portfele, 25 odzież, obuwie.
(210) 478504
(220) 2017 10 31
(731) Sikorsky Aircraft Corporation, Stratford, US
(540) SIKORSKY
(510), (511) 12 helikoptery, części zamienne do helikopterów.
478509
(220) 2017 10 31
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SEMEX FERTACZ, HUSZNO SPÓŁKA
JAWNA, Częstochowa
(540) SEMEX
(210)
(731)

(531) 29.01.15, 15.05.25, 20.07.01
(510), (511) 9 kodowane programy, komputerowe programy operacyjne, komputerowe programy użytkowe do zarządzania plikami, nagrane programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe [programy].
(210) 478522
(220) 2017 10 31
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) FURALIZYNA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane do celów medycznych lub
weterynaryjnych, suplementy diety dla ludzi, środki do zwalczania robactwa, fungicydy.
478536
(220) 2017 11 02
MACHEJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) GASTROMANIA

(210)
(731)

Nr ZT04/2018
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(531) 09.07.01, 27.05.01, 26.01.01, 29.01.13, 09.07.19
(510), (511) 11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego
i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
instalacje jądrowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
palniki, bojlery i podgrzewacze, przewody i urządzenia
do transportu gazów spalinowych, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów,
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
urządzenia do opalania się, urządzenia do suszenia, urządzenia do zapłonu, zapalniczki i zapalarki, 35 analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi wydawnicze
i reporterskie.
478537
(220) 2017 11 02
MACHEJ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) Chefstore

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 09.07.25, 09.07.19
(510), (511) 8 przyrządy do przygotowywania żywności,
noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia,
11 akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
instalacje jądrowe, oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
palniki, bojlery i podgrzewacze, przewody i urządzenia
do transportu gazów spalinowych, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów,
urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
urządzenia do opalania się, urządzenia do suszenia, urządzenia do zapłonu, zapalniczki i zapalarki, 35 analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 edukacja, rozrywka i sport, tłumaczenia, tłumaczenia językowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi wydawnicze
i reporterskie.
(210)
(731)

478549
(220) 2017 11 02
PROFI CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała
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(540) lendup pl

(531) 26.03.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pożyczki (usługi finansowe), pożyczki ratalne.
478550
(220) 2017 11 02
PROFI CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała
(540) lendup pl Więcej niż pożyczka
(210)
(731)

(531) 26.03.23, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 pożyczki (usługi finansowe), pożyczki ratalne.
(210) 478560
(220) 2017 11 02
(731) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) Angel’s Touch
(510), (511) 5 suplementy diety, białkowe suplementy diety,
mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
żywność dietetyczna, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, albuminowe artykuły żywnościowe, sterydy, zioła
lecznicze, słodycze do celów leczniczych, wody mineralne
do celów medycznych, środki wspomagające odchudzanie,
środki zmniejszające apetyt, środki wspomagające opalanie,
środki przeciwbólowe, kompresy, plastry, materiały opatrunkowe, apteczki pierwszej pomocy, sole do kąpieli mineralnych, 30 kawa, herbata, kakao, czekolada, substytuty kawy,
wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze
nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż, przekąski
na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, wysokoproteinowe
batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu, dania gotowe
na bazie makaronu, dania gotowe na bazie przetworzonych
ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie herbaty, herbata mrożona, czekolada pitna, jogurt
mrożony (lody spożywcze), napoje na bazie kakao, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, guma
do żucia, musy deserowe, pasty do smarowania na bazie
czekolady z orzechami lub bez orzechów, sosy warzywne,
sosy owocowe, sosy sałatkowe, sosy mięsne, zioła do celów
spożywczych, 32 piwo, piwo słodowe, drinki na bazie piwa,
cydr bezalkoholowy, aperitify, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje
energetyzujące zawierające kofeinę, napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców, napoje na bazie warzyw, soki,
soki owocowe, soki warzywne, sorbety, lemoniady, napoje
orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje gazowane, toniki,
napoje typu smoothie, napoje o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aromatyzowane, wody gazowane,
wody sodowe, wody stołowe, wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji
napojów, syropy do napojów.
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(210) 478561
(220) 2017 11 02
(731) LY VAN VINH, Warszawa
(540) Z4F OVERNEXS@JEANS

(531) 24.17.17, 25.07.20, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty, buty do kostki, buty dziecięce, buty na wysokim obcasie, buty na rzepy, buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty nieprzemakalne, buty robocze, buty skórzane, buty sportowe,
buty sznurowane, buty turystyczne, buty wsuwane, buty
za kostkę, buty zimowe, chodaki drewniane w stylu japońskim, drewniaki i sandały w stylu japońskim, japonki, kalosze, kapcie, kapcie skórzane, obuwie codzienne, obuwie dla
dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, pantofle
domowe, sandały, sandały damskie, sandały męskie, sandały
w stylu japońskim, skórzane sandały w stylu japońskim, sandały, drewniaki, tenisówki, półbuty, koturny, apaszki, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, bandany na szyję, bermudy,
bielizna damska, bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn,
bielizna funkcjonalna, bielizna nocna, bielizna termoaktywna, bikini, biustonosze, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, nieusztywniane, biustonosze sportowe, blezery,
bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki, bokserki damskie, chustki na głowę, chusty, ciepłe kurtki
robocze, dresy ortalionowe, długa bielizna, długie kurtki, długie luźne stroje, długie szale damskie, dresy wiatroszczelne,
duże luźne kaptury, dżinsy, eleganckie spodnie, funkcjonalne
koszulki termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, galowa odzież wieczorowa, garnitury, garnitury damskie,
garnitury męskie, garnitury trzyczęściowe [odzież], garnitury
w sportowym stylu, golfy, grube płaszcze, gumowe płaszcze
nieprzemakalne, halki, półhalki, kamizelki, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki puchowe, kamizelki pikowane, kamizelki
skórzane, kamizelki z polaru, kąpielówki, komplety koszulek
i spodenek, komplety odzieżowe ze spodenkami, komplety
skórzane, kostiumy, kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe
dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, koszule, koszule ciążowe, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszule
hawajskie, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszule
nocne, koszule sztruksowe, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi rękawami, koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki polo, koszulki typu rashguard, kożuchy, krawaty, krótkie
kurtki ciepłe, krótkie luźne kurtki do pasa, krótkie spodnie,
krótkie płaszcze, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki budrysówki, kurtki dresowe, kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki
futrzane, kurtki jako odzież sportowa, kurtki pikowane, kurtki
pilotki, kurtki puchowe, kurtki skórzane, kurtki sportowe, kurtki zamszowe, legginsy, letnie sukienki, majtki, majtki damskie,
marynarki od garniturów, męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, ocieplacze, ocieplacze
na kolana [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze
szyi, ocieplane kamizelki, ocieplane kurtki, odzież codzienna, odzież damska, odzież sportowa, odzież wierzchnia dla
chłopców, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia
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dla mężczyzn, odzież ze skóry, paski, piżamy, płaszcze damskie, podkoszulki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, podkoszulki z długimi rękawami, polary, płaszcze,
półgolfy, rybaczki, rękawice, w tym rękawice ze skóry, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki zimowe, skarpetki,
skarpetki antypoślizgowe, skarpetki męskie, skarpetki wełniane, skarpety do kostek, slipy męskie, figi damskie, spodenki,
spodnie [nieformalne], spodnie dresowe, spodnie skórzane,
spodnie sportowe, sukienki damskie, swetry, swetry bez rękawów, swetry polo, swetry rozpinane, swetry z dekoltem w serek, swetry z golfem, swetry z okrągłym wykończeniem przy
szyi, swetry z półgolfem, szaliki, szorty, berety, czapki, czapki
bejsbolówki, czapki futrzane, czapki i czapeczki sportowe,
czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, daszki
przeciwsłoneczne, kapelusze, kapelusze przeciwdeszczowe,
kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kaszkiety,
nakrycia głowy dla dzieci, opaski na głowę, skórzane nakrycia
głowy, termoaktywne nakrycia głowy, 35 organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizacja wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub
reklamowych, prowadzenie wystaw w celach reklamowych
i handlowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych
targów handlowych online, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z obuwiem, dystrybucja
ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych
i promocyjnych, reklama korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet.
478570
(220) 2017 11 02
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) FORMUŁA JUNIOR BOX

(210)
(731)

(531) 25.12.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze,
słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii
komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe
antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier,
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wy-
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świetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video,
obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania
audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy
kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej
dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu
tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych
i dyskach CD ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy
do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii
publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie
usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży
i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci
teleinformatycznych Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, pośrednictwo w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż,
m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprzedaż
w systemie online, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych tj.: aparaty
telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefoniczne,
telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty
do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier,
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory,
zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery
typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli
do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia
do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo
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i obrazy do pobrania, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości,
dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, usługi
przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, 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, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane w zakresie dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru
usług, uczestniczenia w grach konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne
przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów
poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, 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, dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless
broadcasting), usługi nadawcze i zapewnianie dostępu
w ramach telekomunikacji do filmów i programów wideo
dostarczanych za pośrednictwem usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych
świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefonów
komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk
rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych,
usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi
przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
z pośród wielu programów i inteligentnej automatycznej
selekcji programów które mają być nagrywane, usługi emisji
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
i konkursów, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny
portal telewizyjny, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych
usług.
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(731)
(540)
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478572
(220) 2017 11 02
PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa

(531) 01.01.10, 25.07.22, 29.01.13
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze,
słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe
antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier,
urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki,
czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD
i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory,
zestawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery
typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych
i dyskach CD ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy
do pobrania, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych,
agencje reklamowe, badania marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj-

Nr ZT04/2018

nych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo
w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi
rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna
i sprzedaż promocyjna, sprzedaż w systemie online, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz za pośrednictwem
sieci telefonicznych tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii
komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze,
słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii
komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania
dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe
nagrane, programy sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo,
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przenośne,
komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD ROM do podręcznych
gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie: usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej
i stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne,
usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku
i obrazu przez portale internetowe, 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, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych,
głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane w zakresie dostępu
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru
usług, uczestniczenia w grach konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem
informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez
bezpośrednią komunikację z klientem, 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 po-
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średnictwem sieci towarów i usług telefonicznych, Internetu,
dostarczanie pakietów informacji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi
nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji
do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem usługi „wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów telewizyjnych świadczone online z sieci
komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja
wideo na żądanie, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych i sportowych,
programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru z pośród wielu programów
i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają
być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, wynajem urządzeń
do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego,
odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, 41 edukacja, informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografie, usługi gier
świadczone on-line, gry hazardowe, chronometraż imprez
sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego,
usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencje, organizowanie i obsługa
kongresów, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów piękności, publikowanie książek, wypożyczanie książek,
kształcenie praktyczne, organizowanie loterii, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, nauczanie, nocne kluby, organizowanie
i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć fitness, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie sal kinowych,
sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli, wystawianie spektakle na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego, sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej,
pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń
sportowych, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi
obozów wakacyjnych, informacje o wypoczynku, 42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym
dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizacja, projektowanie, ulepszanie, instalacja, po-
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wielanie, wypożyczanie, utrzymanie oraz udostępnianie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, udostępnianie miejsca
na serwerach, hosting serwerów, dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, odzyskiwanie danych komputerowych.
(210) 478585
(220) 2017 11 03
(731) PRZYBYŁ PRZEMYSŁAW WOJCIECH, Wrocław
(540) Głos Wolności
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], filmy
rysunkowe animowane, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów,
tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania
z Internetu, publikacje elektroniczne [ładowalne], publikacje
tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu,
aplikacje do pobrania na smartfony, publikacje elektroniczne, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, produkcja filmów, innych niż reklamowe, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pisanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej,
innych niż do celów reklamowych, redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), redagowanie tekstów pisanych, udostępnianie filmów nie do pobrania, udostępnianie
filmów online nie do pobrania, sprawozdania wiadomości,
udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie
publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, udostępnianie publikacji online [nie do pobrania],
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi reporterskie, usługi wydawnicze
i reporterskie.
478618
(220) 2017 11 03
TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków
(540) BURANO
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe,
kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla
budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały
ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe
dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki niemetalowe
dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe,
płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe,
podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe
dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-ekspor-
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(731)
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towe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie
plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować
te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów
kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych,
terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami,
pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
478625
(220) 2017 11 03
POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Wiosenny Przysmak

(210)
(731)
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(540) Wiosenny Przysmak DOBRY WYBÓR NISKA CENA

(531)

05.03.13, 05.03.15, 24.17.20, 25.07.06, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, kiszone warzywa, warzywa konserwowane w alkoholu,
przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe
z warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z produktów zawartych
w tej klasie z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z produktów zawartych w tej klasie z dodatkiem
sosów i/lub ziół i/lub przypraw, sałatki warzywne, warzywa
puszkowane, zupy warzywne, zupy z dodatkiem wyrobów
mącznych, zupy z dodatkiem mięsa, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu zawarta w tej klasie, 30 wyroby mączne z dodatkiem warzyw, makarony z dodatkiem
warzyw.
(210) 478644
(220) 2017 11 06
(731) BIENIECKI JAROSŁAW, Warszawa
(540) RUNMAGEDDON

(531)

05.03.13, 05.03.15, 25.12.25, 26.02.01, 26.11.12, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane warzywa, kiszone warzywa, warzywa konserwowane w alkoholu,
przetwory warzywne, mrożone warzywa, mrożone warzywa
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki warzywne, mrożone mieszanki warzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe
z warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z produktów zawartych
w tej klasie z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z produktów zawartych w tej klasie z dodatkiem
sosów i/lub ziół i/lub przypraw, sałatki warzywne, warzywa
puszkowane, zupy warzywne, zupy z dodatkiem wyrobów
mącznych, zupy z dodatkiem mięsa, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu zawarta w tej klasie, 30 wyroby mączne z dodatkiem warzyw, makarony z dodatkiem
warzyw.
(210)
(731)

478626
(220) 2017 11 03
POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 25.07.25, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające przesyłanie wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie
komputerowe do użytku przy przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych
(MMS), oprogramowanie komputerowe do rozmów wideo,
wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych (SMS),
wiadomości błyskawicznych, udostępniania ekranu, przesyłania cyfrowych plików między użytkownikami i sygnalizacji
obecności użytkownika, gdzie wszystkie wyżej wymienione
funkcje komunikacyjne są udostępniane użytkownikom
w ramach jednego graficznego interfejsu użytkownika aplikacji, a wszelka komunikacja bazująca na tych funkcjach jest
przesyłana za pośrednictwem Internetu, 25 buty sportowe,
buty sznurowane, buty za kostkę, botki, obuwie, obuwie
gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, pantofle
kąpielowe, korki do butów piłkarskich, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, getry [ochraniacze] zakładane na buty, nakrycia głowy, berety, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, daszki [nakrycia głowy], kapelusze papierowe [odzież],
apaszki [chustki], bandany na szyję, szale, szaliki, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bokserki, majtki, szlafroki, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, pończochy wchłaniające pot, odzież,
odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, bryczesy, dłu-
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gie luźne stroje, dzianina [odzież], kamizelki, bluzy, kaptury
[odzież], kombinezony, kombinezony piankowe dla narciarzy
wodnych, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, nauszniki [odzież], ocieplacze, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, palta, swetry, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, t-shirty, koszulki,
poncza, rękawiczki, spódnico-spodenki, stroje przeciwdeszczowe, paski [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], 35 agencje reklamowe, marketing, telemarketing, public relations, agencje public relations, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, projektowanie materiałów reklamowych, obróbka tekstów, edycja tekstów, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, publikowanie sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie reklamowej przestrzeni, wynajem bilbordów, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, kolportaż próbek, rozlepianie
plakatów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklamy telewizyjne, radiowa reklama, bezpośrednia reklama
pocztowa, reklama billboardowa, reklamy korespondencyjne,
przygotowywanie reklam prasowych, produkcja filmów reklamowych, transkrypcja formy wiadomości i komunikatów,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, informacja o działalności
gospodarczej, audyt gospodarczy, zarządzanie działalnością
gospodarczą która zajmuje się udzielaniem licencji na towary i usługi, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców
pracujących jako wolni strzelcy, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, systematyzacja danych poprzez tworzenie
komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputowych dla
osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznym, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, badania rynkowe, badania opinii publicznej, badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych
abonentów], usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, administrowanie programami lojalności konsumenta, poszukiwania w zakresie patronatu, importowo eksportowe agencje, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi modelingu do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub rekla-
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mowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], fakturowanie, księgowość, rachunkowość, przygotowywanie zeznań
podatkowych, usługi podatkowe, sporządzanie wyciągów
z konta, agencje informacji handlowej, badania biznesowe,
outsourcing jako doradztwo biznesowe, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, ekonomiczne prognozy,
usługi porównywania cen, analizy kosztów, analizy rynkowe,
usługi aukcyjne, handlowe wyceny, sprzedaż, w tym sprzedaż on-linetakich produktów jak: buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, botki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, pantofle kąpielowe,
korki do butów piłkarskich, antypoślizgowe akcesoria
do obuwia, getry [ochraniacze] zakładane na buty, nakrycia
głowy, berety, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe,
daszki [nakrycia głowy], kapelusze papierowe [odzież], apaszki [chustki], bandany na szyję, szale, szaliki, bielizna osobista,
bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, bokserki, majtki, szlafroki, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, skarpetki, skarpetki
wchłaniające pot, pończochy wchłaniające pot, odzież,
odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, bryczesy, długie luźne stroje, dzianina [odzież], kamizelki, bluzy, kaptury
[odzież], kombinezony, kombinezony piankowe dla narciarzy
wodnych, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki
z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, legginsy, nauszniki [odzież], ocieplacze, odzież ze skóry, odzież z imitacji
skóry, paka, swetry, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, t-shirty, koszulki,
poncza, rękawiczki, spódnico - spodenki, stroje przeciwdeszczowe, paski [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], potniki. artykuły gimnastyczne, bloki startowe [artykuły
sportowe], deski do paddleboardingu, deski do pływania,
deski surfingowe, deskorolki, dyski latające, dyski sportowe,
hantle, worki treningowe, hulajnogi [zabawki], huśtawki, lotnie, latawce, łuki do strzelania, łyżworolki, narty, narty skiboardowe, łyżwy, wrotki, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
stacjonarne rowery treningowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, paralotnie, trampoliny, bobsleje, sankii
[artykuły sportowe], urządzenia pływackie do pływania, pasy
do pływania, wąskie kajaki do surfski, pokrycie ślizgów nart,
ekspandery [ćwiczenia], kapoki do pływania, płetwy do pływania, zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], uprząż wspinaczkowa,
trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, smycze do desek surfingowych, torby na narty i deski surfingowe, maszty
do desek windsurfingowych, pasy do podnoszenia ciężarów
[artykuły sportowe], piłki do gier i zabaw, amunicja do broni
paintballowej [artykuły sportowe], balony, bandy stołów bilardowych, baseny kąpielowe [zabawki], pneumatyczne pistolety [zabawki], tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze,
proce [artykuły sportowe], bodyboard, broń do szermierki,
broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, kije do gier, drony (zabawki), ekrany maskujące [artykuły sportowe], gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry towarzyskie, gry
z obręczami, klocki do zabawy [konstrukcyjne], kości do gry,
kręgle, kubki na kości do gry, lotki [gry], maski zabawkowe,
karty do bingo, zabawki, karty do gry, zdrapki do gier loteryjnych, urządzenia do gier, plansze do gry w warcaby, układanki [puzzle], śmieszne gadżety na imprezy, kalafonia używana
przez sportowców, nagolenniki [artykuły sportowe], ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie
[artykuły sportowe], rękawice bokserskie, rękawice do gier.
Sprzedaż oprogramowania komputerowego w tym aplikacji
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mobilnych, 39 prowadzenie biur turystycznych oraz usługi
turystyczne, organizowanie wycieczek, wycieczek morskich
oraz podróży, w tym rezerwacji miejsc na wycieczki, zwiedzania i transportu, usługi transportu pasażerskiego, usługi
transportu lądowego, w tym autobusami, samochodami,
kolejami, usługi transportu rzecznego oraz morskiego,
w tym: barkami, łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi transportu powietrznego, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji oraz pośrednictwa w transporcie, 41 kształcenie praktyczne w formie pokazów, kursy korespondencyjne,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kolokwiów, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych dla dorosłych
i dla dzieci, zawodów sportowych dla dorosłych i dla dzieci,
organizowanie i prowadzenie treningów sportowych dla dorosłych i dla dzieci, organizowanie i prowadzenie eventów
sportowych dla dorosłych i dla dzieci, organizowanie loterii,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie
miejsc na pokazy, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
usługi nauczania w zakresie oświaty, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub nauczania, usługi trenerskie, usługi rozrywkowe w zakresie obozów wakacyjnych, usługi klubów zdrowia w zakresie zdrowia i ćwiczeń fizycznych, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
fotografia, fotoreportaże, montaż taśm wideo, nagrywanie
na taśmach wideo, produkcja filmów innych niż reklamowe,
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, radiowe programy rozrywkowe, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów
muzyki, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem
sieci komputerowej, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wynajem urządzeń do gier, 42 prace badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe,
usługi graficzne, usługi komputerowe w szczególności tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci
społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi
komputerowe, w tym hosting obiektów elektronicznych dla
osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań,
imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci
komunikacyjnych, usługi komputerowe w postaci stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub
określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio,
wideo, obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, udostępnianie strony internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online tworzenie profili osobistych obejmujących
informacje w zakresie tworzenia kontaktów towarzyskich
i biznesowych oraz transfer i współdzielenie takich informacji między wieloma obiektami online, umożliwianie tymcza-
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sowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia
społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, usługi dostawcy aplikacji obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub ułatwiające tworzenie, edytowanie, ładowanie,
pobieranie, uzyskiwanie dostępu, przeglądanie, zamieszczanie, wyświetlanie, oznaczanie, umieszczanie na blogu, dodawanie linków, dodawanie notatek, komentowanie, transmisję,
współdzielenie, wyszukiwanie i inne udostępnianie mediów
elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, świadczenie usługi sieci
technologicznej online umożliwiającej użytkownikom transfer danych o swojej tożsamości oraz udostq)nianie danych
o swojej tożsamości wielu obiektom online i między wieloma obiektami online. dostarczanie informacji technicznych
w dziedzinie sieci kontaktów społecznych i biznesowych
z indeksów i baz danych z możliwością przeszukiwania, zawierających informacje, w tym teksty, dokumenty elektroniczne, bazy danych, grafiki, media elektroniczne, obrazy fotograficzne i informacje audio oraz wizualne w sieciach
komputerowych i komunikacyjnych, oprogramowanie jako
usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do wysyłania powiadomień elektronicznych, transmisji zamówień oraz wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych i do umożliwiania użytkownikom dokonywania elektronicznych transakcji
handlowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, dostawca usług aplikacyjnych obejmujących interfejs
programowania aplikacji (API) w celu zarządzania, śledzenia,
tworzenia sprawozdań i mierzenia w zakresie planowania
medialnego, nabywania medialnego, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do użytku w projektowaniu reklamowych i marketingowych kampanii online
i zarządzaniu nimi, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania,
umożliwiającego rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych
urządzeń, prowadzenie transmisji na żywo za pośrednictwem telewizji oraz internatu (live streaming),doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, ushigi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
komputerowych, powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów
www, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych.
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(210) 478648
(220) 2017 11 06
(731) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
(540) DERMIKA WYZWALA TWOJE PIĘKNO
(510), (511) 1 substancje chemiczne, produkty chemiczne
i surowce do produkcji kosmetyków, kosmetyków leczniczych i preparatów farmaceutycznych, 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy,
balsamy do celów kosmetycznych, mleczka do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe,
olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne, wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli, żele pod prysznic,
mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji włosów,
pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole
do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu
oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu
i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 produkty
kosmetyczne do celów leczniczych, mydła lecznicze, oleje lecznicze, kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne
do kąpieli, błota i borowiny do kąpieli, błota i borowiny
do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, preparaty farmaceutyczne, lotony do celów farmaceutycznych,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, 44 usługi
kosmetyczne i w zakresie pielęgnacji urody, w tym usługi
kosmetyczek, salonów piękności i ośrodków SPA, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi fryzjerskie, manicure,
pedicure, masaż, usługi solariów, usługi sauny, usługi w zakresie dermatologii estetycznej i leczniczej, usługi z zakresu
medycyny estetycznej, aromaterapia, fizjoterapia, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania
produktów kosmetycznych, doradztwo dotyczące wizażu.
478664
(220) 2017 11 06
ALBIŃSKA MAGDALENA MONIKA MINTY GROUP,
Warszawa
(540) minty cat

(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 posłania dla zwierząt domowych, 28 zabawki
dla zwierząt domowych.
478693
(220) 2017 11 07
UNIPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MAGNEZ cytrynowy

(210)
(731)

37

(531)

05.07.12, 05.07.22, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
478698
(220) 2017 11 07
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA, Gdynia
(540) Szlachetna Pożyczka
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 udzielanie pożyczek.
(210) 478848
(220) 2017 11 13
(731) PŁOMYK CIERNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Dobrzyca
(540) BIO OIL

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 wkłady do zniczy nagrobnych.
478868
(220) 2017 11 10
BAUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) baumix
(510), (511) 6 metalowe pręty wzmacniające, metalowe,
strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, metalowe
materiały zbrojeniowe, metalowe pręty zbrojeniowe do betonu, belki metalowe, metalowe nici do wiązania, metalowe
łączniki do prętów, metalowe szkielety konstrukcji, metalowe
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe pręty zbrojeniowe używane do betonu, nieelektryczne druty żelazne,
kable, druty i łańcuchy, z metalu.
(210)
(731)

478888
(220) 2017 11 13
ELKOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk
(540) TENDER The Finest Beef Selection

(210)
(731)

(531) 05.03.14, 03.04.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso wołowe i cielęce: mięso świeże, mięso mrożone, mięso mielone, podroby mięsne, przetwory
z podrobów mięsnych, ekstrakty mięsne, wyroby wędliniar-
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skie na bazie mięsa wołowego i cielęcego, wyroby okazjonalne na bazie mięsa wołowego i cielęcego: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne
na bazie mięsa wołowego i cielęcego, gotowe dania na bazie mięsa wołowego i cielęcego, pasty, nadzienia i przekąski
na bazie mięsa wołowego i cielęcego, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa wołowego i cielęcego, galaretki i sosy mięsne
na bazie mięsa wołowego i cielęcego.
(210) 478893
(220) 2017 11 13
(731) KUŹMA KATARZYNA, Targanice
(540) fizjoidea
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i sportowego, 41 szkolenie
rehabilitacyjne i usługi instruktorów w zakresie gimnastyki,
kultury fizycznej, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), opieka pielęgniarska
(medyczna), placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna,
kliniki medyczne, kliniki prywatne (lecznice), salony piękności, sanatoria.
478905
(220) 2017 11 22
WITWICKI BOHDAN NEW ENERGY,
Siemianowice Śląskie
(540) KATOWICE PÓŁMARATON
(210)
(731)

(531)

24.07.01, 02.01.08, 02.03.30, 02.07.02, 02.07.13, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, kultura fizyczna, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów online nie do pobrania, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], usługi trenerskie.
(210)
(731)

478921
(220) 2017 11 14
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Hortex POMARAŃCZA

(531)

01.03.02, 01.03.15, 05.03.11, 05.07.11, 05.07.22, 25.01.15,
26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki,
napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi,
sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje
serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
478922
(220) 2017 11 14
FRONERI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KARMELEON

(210)
(731)

(531) 03.11.10, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, mrożone wyroby cukiernicze i słodycze: lody, lody mleczne, lody wodne,
lody sokowe, lody owocowe, sorbety zawarte w tej klasie,
mrożone jogurty, wyroby lodowe, desery lodowe, lody, wyroby lodowe, desery lodowe, sorbety lodowe z dodatkiem
bakalii, galaretek owocowych, ciastek, kawałków owoców,
sosów, lody w proszku, preparaty do sporządzania lodów,
środki wiążące do produkcji lodów, sosy do lodów i deserów,
wafle i rożki do lodów, ozdoby jadalne do lodów, wyrobów
lodowych i deserów lodowych.
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478923
(220) 2017 11 14
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex JABŁKO
(210)
(731)

39

(531)

05.07.08, 05.07.09, 05.07.10, 25.01.01, 25.01.19, 29.01.15,
27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 05.05.20, 05.05.21, 11.01.17
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki,
napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi,
sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje
serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
(210) 478928
(220) 2017 11 14
(731) WALUSZEK SYLWIA, Bestwina
(540) BETONBEST

(531)

01.03.02, 01.03.15, 05.03.11, 05.07.13, 25.01.15, 26.04.04,
26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki,
napoje i nektary owocowe, zagęszczone soki owocowe, soki
przecierowe owocowe, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi,
sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje
serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów.
478924
(220) 2017 11 14
HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Hortex CZARNA PORZECZKA
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 beton ogniotrwały, beton syntetyczny, beton zbrojny, ściany betonowe, bloczki betonowe, pokrycia
betonowe, słupy betonowe, podłogi betonowe, betonowe
rury, belki betonowe, płyty betonowe, beton do odlewania,
betonowe ściany oporowe, masa betonowa prefabrykowana, beton gotowy do użycia, formy niemetalowe do betonu,
tablice wykonane z betonu, tabliczki nagrobne z betonu,
wykończenia betonowe z fakturą, wymieszany beton wylewany na miejscu, kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, drogowe bariery ochronne z betonu, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, nagrobki z kamienia,
betonu lub marmuru, bloki wykonane z betonu do ochrony
wybrzeża, okienne skrzynki na kwiaty wykonane z betonu,
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, bloki
wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, budowlane
materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi
i włóknem szklanym, beton przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, 37 polerowanie betonu,
naprawy betonu, pompowanie betonu, uszczelnianie betonu, wyrównywanie betonu, powlekanie betonu, usługi
poziomowania betonu, wynajem maszyn do pompowania
betonu.
478961
(220) 2017 11 14
BORKOWSKA-OLSZEWSKA MARTA MAGDALENA,
Warszawa
(540) TALENT CHASE
(210)
(731)
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(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa biznesowego, usługi consultingu biznesowego, usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi rejestrowania i prowadzenia rejestru pracodawców
oraz pracowników, pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, dobór personelu za pomocą
metod psychotechnicznych, usługi w zakresie doradztwa
zarządzania personelem, wynajmowanie pracowników,
wynajmowanie pracowników do wykonywania pracy tymczasowej, usługi agencji public relations, usługi w zakresie
kreowania wizerunku towaru, usługi i firmy, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama korespondencyjna,
reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej
i detalicznej usług reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, agencje
informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe,
audyt, badania marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie
i sortowanie danych w bazach danych, obróbka tekstów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi
edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów
reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie
usług, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów,
wynajmowanie nośników reklamowych, wyszukiwanie informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich, 41 usługi
edukacyjne, coaching i mentoring, usługi w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej, kursy językowe, szkolenia
językowe, szkoły językowe, doskonalenie zawodowe, usługi
związane z organizowaniem wypoczynku, organizowanie
i obsługa imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, usługi organizowania spotkań towarzyskich związanych z tematyką szkoleń,
organizowanie i prowadzenie przyjęć, zjazdów, konferencji,
kongresów i sympozjów, usługi publikowania elektronicznego on-line książek, podręczników i skryptów, usługi publikowania książek, podręczników i skryptów, publikowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie tekstów edukacyjnych, innych niż reklamowych, produkcja filmów edukacyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
wypożyczanie edukacyjnych nagrań dźwiękowych, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, wypożyczanie książek, skryptów i podręczników, fotoreportaże, organizowanie imprez plenerowych, tłumaczenia, tłumaczenie tekstów, usługi tłumaczy.
478970
(220) 2017 11 14
ŚLĘZAKOWSKI ADAM BIUROKONCEPT MEBLE
I WNĘTRZA BIUROWE, Łęka Opatowska
(540) biurokoncept
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
40 produkcja mebli na zamówienie, stolarstwo meblowe,
produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób
(210)
(731)
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trzecich, 42 usługi projektowania wnętrz budynków, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, profesjonalne
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, projektowanie
wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz domowych,
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych.
(210) 478978
(220) 2017 11 14
(731) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń
(540) TasteVim
(510), (511) 5 dietetyczne dodatki do żywności, lecznicze
dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, uzupełniające dodatki do żywności do celów
medycznych, 30 aromaty do żywności, aromaty do napojów, wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, ziołowe
aromaty do przyrządzania napojów, owocowe aromaty,
inne niż esencje, aromaty w formie sosów w proszku, bazy
do przyrządzania koktajli mlecznych, aromaty do przekąsek,
roślinne aromaty do napojów, słone aromaty spożywcze
do żywności, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty
do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty
do napojów, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty
do artykułów spożywczych, ekstrakty z kakao do stosowania
jako aromaty do artykułów spożywczych, jadalne aromaty
do artykułów żywnościowych, naturalne aromaty dodawane do lodów, aromaty do ciast, preparaty aromatyczne
do wypieków, preparaty aromatyczne do cukierków, aromaty do przekąsek, ekstrakty przypraw, marynaty zawierające
przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), dodatki
smakowe i przyprawy.
(210)
(731)
(540)

478983
(220) 2017 11 15
ŁODZIŃSKI JACEK RESTAURACJA POD ANIOŁAMI,
Kraków

(531) 29.01.13, 05.05.19, 05.05.20, 04.02.20, 04.01.02, 04.01.03
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej artykułów
spożywczych, 36 administrowanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wynajem budynków, wynajem domów,
wynajem mieszkań, apartamentów, studio i pokoi, wynajem
pomieszczeń i powierzchni biurowych, wynajem sal wystawowych i ekspozycyjnych, wynajem pomieszczeń handlowych, 39 organizowanie wycieczek, przejazdów, usługi
transportu osobowego, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie
turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, 41 organizacja spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji,
kongresów, zjazdów, sympozjów, spotkań specjalistycznych,
zawodowych, środowiskowych, przyjęć okolicznościowych
w tym: jubileuszy, urodzin, imienin, wesel, chrzcin, przyjęć
komunijnych, bankietów, uroczystych obiadów i kolacji,
obiadów i kolacji firmowych, w tym zapewnianie obsługi
muzycznej, 43 usługi gastronomiczne, a w tym prowadze-
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nie restauracji, pizzerii, kawiarni, kafeterii, bufetów, cukierni,
lodziarni, herbaciarni, barów, stołówek, bistro, karczm, usługi cateringowe, przygotowywanie dań (żywność i napoje)
na zamówienie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na cele:
konferencyjne, szkoleniowe, organizowania jubileuszy, urodzin, imienin, wesel, chrzcin, przyjęć komunijnych, bankietów, uroczystych obiadów i kolacji, obiadów i kolacji firmowych, usługi hotelarskie, usługi prowadzenia pensjonatów
z pełnym utrzymaniem, wyżywieniem lub bez i zakwaterowaniem, domów wypoczynkowych z pełnym utrzymaniem,
wyżywieniem lub bez i zakwaterowaniem, hosteli z pełnym
utrzymaniem, wyżywieniem lub bez i zakwaterowaniem,
domów turystycznych z pełnym utrzymaniem, wyżywieniem lub bez i zakwaterowaniem, schronisk z pełnym utrzymaniem, wyżywieniem lub bez i zakwaterowaniem, rezerwacja i wynajem pokojów, 44 prowadzenie domów opieki
dla osób w podeszłym wieku oraz ciężko chorych.
(210) 478989
(220) 2017 11 15
(731) PANFIL ADRIANA VERSADA, Gdynia
(540) BEAUTY AVENUE
(510), (511) 44 usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania brwi, usługi farbowania brwi, usługi tatuażu brwi, usługi
koloryzacji brwi, salony piękności, salony fryzjerskie, salony
medycyny estetycznej, usługi pielęgnacji stóp, zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji
paznokci, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi przedłużania rzęs, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, zabiegi terapeutyczne dla
twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, uzupełnienie włosów, odbudowa włosów, ścinanie włosów, implantacja (wszczepianie) włosów.
(210) 478995
(220) 2017 11 15
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) ANIMOJI
(510), (511) 9 komputery, sprzęt komputerowy, komputery
przenośne, tablety, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, telefony, telefony komórkowe, smartfony, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji głosu, danych,
obrazów, dźwięku, filmów i treści multimedialnych, urządzenia do komunikacji sieciowej, przenośne elektroniczne
urządzenia cyfrowe umożliwiające dostęp do Internetu oraz
wysyłanie, odbieranie i przechowywanie rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej i innych danych cyfrowych, ubieralny sprzęt komputerowy, ubieralne elektroniczne urządzenia cyfrowe umożliwiające dostęp do Internetu, wysyłanie,
odbieranie i przechowywanie rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej i innych danych cyfrowych, inteligentne zegarki (smartwatch), inteligentne okulary, inteligentne pierścienie, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), czytniki
książek cyfrowych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do ustawiania, konfigurowania,
obsługi i sterowania komputerami, urządzeniami peryferyjnymi, urządzeniami przenośnymi, telefonami komórkowymi,
inteligentnymi zegarkami, inteligentnymi okularami, urządzeniami przenośnymi, słuchawkami, telewizorami, dekoderami, odtwarzaczami i rejestratorami audio i video, zestawami
kina domowego oraz zestawami rozrywki, oprogramowanie
do tworzenia aplikacji, oprogramowanie do gier komputerowych, wstępnie zaprogramowane treści audio, wideo i inne
dane multimedialne do pobrania, komputerowe urządzenia
peryferyjne, urządzenia peryferyjne do komputerów, telefonów komórkowych, ubieralnych urządzeń elektronicznych,
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inteligentnych zegarków, inteligentnych okularów, słuchawek dousznych, słuchawek, telewizorów, dekoderów oraz
odtwarzaczy audio, wideo i rejestratorów dźwięku i nagrań,
komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia peryferyjne do komputerów, telefonów komórkowych, przenośnych
urządzeń elektronicznych, ubieralnych urządzeń elektronicznych, inteligentnych zegarków, inteligentnych okularów,
słuchawek dousznych, słuchawek, telewizorów, dekoderów,
odtwarzaczy i rejestratorów audio i wideo, ubieralnych urządzeń peryferyjnych do użytku z komputerami, telefonami
komórkowymi, ruchomymi urządzeniami elektronicznymi,
smartfonami, inteligentnymi zegarkami, inteligentnymi okularami, inteligentnymi pierścieniami, słuchawkami dousznymi, słuchawkami, telewizorami, dekoderami, odtwarzaczami
audio i video oraz rejestratorami, aparatura do identyfikacji
biometrycznej i uwierzytelniania, akcelerometry, wysokościomierze, urządzenia do pomiaru odległości, aparatura do zapisu odległości, krokomierze, aparatura pomiarowa ciśnienia,
wskaźniki ciśnienia, monitory, ekrany, wyświetlacze montowane na głowie oraz zestawy słuchawkowe do użytku
z komputerami, smartfonami, przenośnymi urządzeniami
elektronicznymi, ubieralnymi urządzeniami elektronicznymi,
inteligentnymi zegarkami, inteligentnymi okularami, telewizorami, odbiornikami telewizyjnymi, dekoderami oraz odtwarzaczami i nagrywarkami audio i wideo. Wyświetlacze wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości, gogle, kontrolery i zestawy
słuchawkowe, okulary 3D, okulary, okulary przeciwsłoneczne,
soczewki okularowe, szkło optyczne, wyroby optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, aparaty, lampy do aparatów,
klawiatury, myszy, podkładki pod mysz, drukarki, napędy dyskowe i dyski twarde, aparatura do zapisu i odtwarzania dźwięku, cyfrowe odtwarzacze i rejestratory audio i video, głośniki
audio, wzmacniacze i odbiorniki audio, samochodowy sprzęt
audio, aparatura do zapisu głosowego i rozpoznawania głosu, słuchawki douszne, słuchawki, mikrofony, telewizory, odbiorniki i monitory telewizyjne, dekodery, odbiorniki radiowe,
nadajniki i odbiorniki radiowe, interfejsy użytkownika dla
komputerów i urządzeń elektronicznych w pojazdach silnikowych, a mianowicie elektroniczne panele sterujące, monitory, ekrany dotykowe, piloty, systemy zdalnego sterowania,
stacje dokujące, złącza, przełączniki i urządzenia sterowane
głosem, globalne systemy pozycjonowania (urządzenia GPS),
przyrządy nawigacyjne, aparatura nawigacyjna dla pojazdów
(komputery pokładowe), piloty do sterowania komputerami,
telefonami komórkowymi, ruchomymi urządzeniami elektronicznymi, ubieralnymi urządzeniami elektronicznymi, smartfonami, inteligentnymi okularami, słuchawkami dousznymi,
słuchawkami, odtwarzaczami i nagrywarkami, telewizorami,
dekoderami, głośnikami, wzmacniaczami, systemami kina domowego i zestawami rozrywki, urządzenia przenośne do sterowania komputerami, telefonami komórkowymi, przenośnymi urządzeniami elektronicznymi, inteligentnymi zegarkami,
inteligentnymi okularami, słuchawkami dousznymi, słuchawkami, odtwarzaczami i rejestratorami audio i video, telewizorami, dekoderami, głośnikami, wzmacniaczami, zestawami
kina domowego i zestawami rozrywki, aparatura do przechowywania danych, chipy komputerowe, baterie, ładowarki,
złącza elektryczne i elektroniczne, łączniki, przewody, kable,
ładowarki, doki, stacje dokujące i adaptery do użytku z komputerami, telefonami komórkowymi, komputerami podręcznymi, urządzeniami peryferyjnymi, mobilnymi urządzeniami
elektronicznymi, urządzeniami elektronicznymi przenośnymi,
inteligentnymi zegarkami, inteligentnymi okularami, słuchawkami dousznymi, słuchawkami, odtwarzaczami audio i wideo
oraz nagrywarkami, telewizorami i dekoderami, interaktywne ekrany dotykowe, interfejsy dla komputerów, ekranów
komputerowych, telefonów komórkowych, przenośnych
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urządzeń elektronicznych, ubieralnych urządzeń elektronicznych, inteligentnych zegarków, inteligentnych okularów,
telewizorów, odbiorników telewizyjnych, dekoderów oraz
odtwarzaczy i rejestratorów audio i wideo, folie ochronne
przystosowane do ekranów komputerowych, ekranów telefonów komórkowych oraz smartfonów, części i akcesoria
do komputerów, peryferiów komputerowych, telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń elektronicznych, ubieralnych urządzeń elektronicznych, smartfonów, inteligentnych
okularów, słuchawek dousznych, słuchawek, odtwarzaczy
audio i wideo oraz rejestratorów, telewizorów i dekoderów,
okładek, torebek, toreb, etui, rękawów, pasków i smyczy
do komputerów, telefonów komórkowych, przenośnych
urządzeń elektronicznych, folie ochronne przystosowane
do ekranów komputerowych, ekranów telefonów komórkowych oraz smartfonów, części i akcesoria do komputerów,
peryferiów komputerowych telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń elektronicznych, ubieralnych urządzeń
elektronicznych, smartfonów, inteligentnych okularów, słuchawek dousznych, słuchawek, odtwarzaczy audio i wideo
oraz rejestratorów, telewizorów i dekoderów, okładek, toreb,
etui, rękawów ochronnych, pasków i smyczy do komputerów,
telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń elektronicznych, ubieralnych urządzeń elektronicznych, inteligentnych
zegarków, inteligentnych okularów, słuchawek dousznych,
słuchawek, dekoderów i rejestratorów oraz odtwarzaczy audio
i video, kijki do robienia selfie, ładowarki do papierosów elektronicznych, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt,
agenda elektroniczna, urządzenia do kontroli frankowania, kasy,
mechanizmy do aparatury sterowanej monetami, dyktafony,
urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, maszyny do głosowania, elektroniczne znaczniki do oznaczania towarów, maszyny do wyboru nagród, urządzenia faksowe, aparatura i przyrządy do ważenia, mierniki, elektroniczne tablice ogłoszeniowe,
aparatura pomiarowa, płytki pomiarowe[silikonowe], układy
scalone, wzmacniacze, ekrany fluorescencyjne, piloty zdalnego
sterowania, włókna światłowodowe (włókna optyczne), instalacje elektryczne do zdalnej kontroli operacji przemysłowych,
piorunochrony, elektrolity, gaśnice, aparatura radiologiczna
do celów przemysłowych, aparatura i urządzenia ratunkowe,
aparatura ratownicza, alarmy, animowane kreskówki, owoskopy
[prześwietlarki jaj], gwizdki do przywoływania psów, magnesy
dekoracyjne, elektryczne ogrodzenia, bezprzewodowe zdalnie
sterowane spowalniacze samochodowe.
478997
(220) 2017 11 15
CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) MORENA
(510), (511) 11 wyroby sanitarne z ceramiki, ceramika łazienkowa, bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy,
płuczki ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumenty
do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny natryskowe niemetalowe, brodziki, krany, armatura sanitarna, części armatury sanitarnej, wanny łazienkowe i wyposażenie do wanien,
zbiorniki do płuczek ustępowych.
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 26.02.01, 26.02.08
(510), (511) 9 płyty z nagraniami, nośniki elektryczne, nośniki dźwięku i obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, 16 papier i wyroby z tego materiału, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe, książki i dyplomy, foldery, zeszyty, materiały biurowe, 41 usługi edukacyjne:
usługi szkoleniowe, prelekcje, usługi związane z prowadzeniem i zarządzaniem ośrodkami terapeutycznymi i szkoleniowymi pracującymi w oparciu o metodę terapii neofobii
żywieniowej Małgorzaty Tchurz, usługi szkoleniowe łącznie
z nadawaniem certyfikatów, usługi tworzenia filmów edukacyjnych i szkoleniowych, usługi tworzenia nagrań i ścieżek
dźwiękowych, usługi wydawnicze, usługi wydawania periodyków w formie elektronicznej, usługi wydawania książek,
usługi rozrywkowe, usługi w zakresie działalności sportowej
i kulturalnej, 45 usługi udzielania licencji prawa własności intelektualnej, usługi prawne.
(210) 479002
(220) 2017 11 15
(731) Brown-Forman Finland Ltd., Helsinki, FI
(540) VODKA FROM THE LAND OF THE MIDNIGHT SUN
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym napoje alkoholowe destylowane wymienione w klasie 33.
479099
(220) 2017 11 17
OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Świnoujście
(540) OT PORT ŚWINOUJŚCIE OT Logistics Group

(210)
(731)

(531) 24.15.02, 24.15.08, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami, 39 usługi w zakresie: przeładunek towarów w portach
morskich, magazynowanie i przechowywanie towarów,
transport morski i przybrzeżny towarów, transport kolejowy
towarów.
(210) 479106
(220) 2017 11 17
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) idea4azoty

(210)
(731)

(210) 478999
(220) 2017 11 15
(731) TCHURZ MAŁGORZATA, Włocławek
(540) Krebs Metoda Terapii Neofobii Żywieniowej
Małgorzata Tchurz

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.11
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
sympozjów, kongresów, zjazdów, konkursów o charakterze
naukowym z zakresu nowych produktów, technologii lub
usług, 42 naukowe i techniczne usługi, prowadzenie i nadzorowanie programów badawczych, szczególnie programów
nakierowanych na rozwój nowych produktów, technologii
lub usług, prowadzenie i nadzorowanie programów i prac
badawczo - rozwojowych.
(210)
(731)

479109
(220) 2017 11 17
IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) IGLOOFRUIT
(510), (511) 29 owoce mrożone, owoce mrożone bez dodatków, owoce mrożone formowane do natychmiastowego
spożycia, owoce przetworzone, warzywa mrożone, warzywa mrożone bez dodatków, warzywa mrożone formowane
do natychmiastowego spożycia, warzywa przetworzone, desery mleczne z owocami mrożonymi, desery mleczne z warzywami mrożonymi, przygotowane do natychmiastowego
spożycia produkty żywnościowe z warzyw lub owoców,
przygotowane do czasowego przechowywania produkty
żywnościowe z warzyw lub owoców, 30 desery bezmleczne
z owoców mrożonych, desery z owoców mrożonych z dodatkami mlecznymi, desery bezmleczne z warzyw mrożonych, desery z warzyw mrożonych z dodatkami mlecznymi,
sorbety, lody, lody mleczne, lody owocowe, 35 sprzedaż
detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu owoców
i warzyw mrożonych, owoców i warzyw przetworzonych,
deserów owocowych i warzywnych bezmlecznych i mlecznych, sorbetów, lodów, napojów bezalkoholowych.
479112
(220) 2017 11 17
IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) IGLOOFRUCT
(510), (511) 29 owoce mrożone, owoce mrożone bez dodatków, owoce mrożone formowane do natychmiastowego
spożycia, owoce przetworzone, warzywa mrożone, warzywa mrożone bez dodatków, warzywa mrożone formowane
do natychmiastowego spożycia, warzywa przetworzone, desery mleczne z owocami mrożonymi, desery mleczne z warzywami mrożonymi, przygotowane do natychmiastowego
spożycia produkty żywnościowe z warzyw lub owoców,
przygotowane do czasowego przechowywania produkty
żywnościowe z warzyw lub owoców, 30 desery bezmleczne
z owoców mrożonych, desery z owoców mrożonych z dodatkami mlecznymi, desery bezmleczne z warzyw mrożonych, desery z warzyw mrożonych z dodatkami mlecznymi,
sorbety, lody, lody mleczne, lody owocowe, 35 sprzedaż
detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu owoców
i warzyw mrożonych, owoców i warzyw przetworzonych,
deserów owocowych i warzywnych bezmlecznych i mlecznych, sorbetów, lodów, napojów bezalkoholowych.
(210)
(731)

(210) 479124
(220) 2017 11 17
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Konto z Lwem Basic
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny
przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez internet, emisja kart kredytowych,
doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe,
obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe,
pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 42 administrowanie stronami
komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów banku
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dostępnych przez Internet, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów
obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(210) 479126
(220) 2017 11 17
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Konto z Lwem Young
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny
przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez internet, emisja kart kredytowych,
doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe,
obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe,
pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 42 administrowanie stronami
komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów i potencjalnych klientów banku
dostępnych przez internet, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów
obsługi klienta dostępnych przez Internet.
(210) 479127
(220) 2017 11 17
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Konto z Lwem Podstawowe

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny
przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane
zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe
z dostępem bezpośrednim przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe,
operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi),
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, instalowanie oprogramowania
komputerowego, obsługiwanie baz danych dla klientów
i potencjalnych klientów banku dostępnych przez Internet,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.
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479135
(220) 2017 11 17
OHO PREKYBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Samarqand
(210)
(731)

(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
antyperspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny
do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, balsamy do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, chemiczne produkty do kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone
preparatami do usuwania makijażu, detergenty, inne niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi, ekstrakty kwiatowe [perfumy], emulsje chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry,
lakier do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne,
mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, mydła dezodoryzujące, mydło do golenia, odżywki do włosów, olejki
do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, ołówki do brwi,
płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, wosk
do podłóg, pomadki do ust, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów,
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do prania, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania
[kosmetyki], preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
toaletowe, produkty perfumeryjne, puder do twarzy, suche
szampony, szampony, ściereczki nasączone detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki do polerowania podłóg i mebli,
tusze do rzęs, woda kolońska, woda perfumowana, wosk
do depilacji, wosk do parkietów, wosk do podłóg, zestawy
kosmetyków, zmywacze do paznokci, 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich: aloesowych preparatów do celów
kosmetycznych, antyperspirantów [przybory toaletowe],
antypoślizgowych płynów do podłóg, antypoślizgowych
wosków do podłóg, balsamów do celów kosmetycznych,
barwników do celów kosmetycznych, barwników kosmetycznych, błyszczyków do ust, chemicznych produktów
do kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczek nasączonych płynami kosmetycznymi, chusteczek nasączonych
preparatami do usuwania makijażu, detergentów, innych niż
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych dezodorantów dla ludzi, ekstraktów kwiatowych [perfumy], emulsji chroniących przed promieniowaniem słonecznym, farb do brody, farb do włosów, henny
[barwnik kosmetyczny], kosmetyków, kosmetyków do brwi,
kosmetyków do makijażu, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków do rzęs, kremów kosmetycznych, kremów
wybielających do skóry, lakierów do włosów, lakierów do paznokci, masek kosmetycznych, mleczek migdałowych do celów kosmetycznych, mleczek oczyszczających do celów
kosmetycznych, mydeł, mydeł dezodoryzujących, mydeł
do golenia, odżywek do włosów, olejków do celów kosme-
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tycznych, olejków toaletowych, ołówków do brwi, płynów
do pielęgnacji włosów, płynów po goleniu, wosku do podłóg, pomadek do ust, preparatów antystatycznych do celów
domowych, preparatów do demakijażu, preparatów do depilacji, preparatów do golenia, preparatów do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe],
preparatów do kąpieli, nielecznicze, preparatów do kręcenia
włosów, preparatów do pielęgnacji paznokci, preparatów
do prania, preparatów do prostowania włosów, preparatów
do samoopalania [kosmetyki], preparatów kosmetycznych
do kąpieli, preparatów toaletowych, produktów perfumeryjnych, pudrów do twarzy, suchych szamponów, szamponów, ściereczek nasączonych detergentami, do czyszczenia,
środków czyszczących do celów gospodarstwa domowego,
środków do polerowania podłóg i mebli, tuszy do rzęs, wód
kolońskich, wód perfumowanych, wosków do depilacji, wosków do parkietów, wosków do podłóg, zestawów kosmetyków, zmywaczy do paznokci.
479136
(220) 2017 11 17
HANSZKE WIOLETTA, Mostki; NIDERLA PAWEŁ,
Zamość
(540) TS TREATMENTS AND SPA in POLAND
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjne, fracht, usługi
kierowcy, informacja o magazynowaniu, magazynowanie
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, podróżni jako osoby towarzyszące w czasie podróży, rezerwacja miejsc na podróż, transport samochodowy, składowanie,
spedycja, dostarczanie towarów, informacja o transporcie,
pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport pasażerski, transport podróżnych, dystrybucja wody,
organizowanie wycieczek, zaopatrywanie w wodę, zwiedzanie turystyczne, 41 usługi klubów zdrowia (poprawianie
kondycji), kultura fizyczna, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, informacje o wypoczynku, usługi
związane z organizacją wypoczynku, organizowanie i obsługa zjazdów, 43 agencje i biura zakwaterowania (hotele,
pensjonaty), hotele, motele, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach,
rezerwacja kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc
w hotelach, domy turystyczne, organizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, 44 aromaterapia, chiropraktyka (nastawianie kręgosłupa), dentystyka (stomatologia), fizykoterapia,
manicure, masaż, kliniki medyczne, opieka pielęgniarska
medyczna, opieka zdrowotna, placówki opieki medycznej
niehospitalizacyjne, chirurgia plastyczna, pomoc medyczna,
placówki rekonwalescencyjne, salony piękności, usługi sanatoriów, szpitale, usługi kuracji uzdrowiskowych.
(551) wspólne prawo ochronne
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479137
(220) 2017 11 17
MARCINKOWSKI VEL MARCINIAK TOMASZ VELMARK,
Łódź
(540) ZLAMSCHEMATY.PL
(510), (511) 35 rozpowszechnianie informacji biznesowych
online, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej, reklama,
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi sprzedaży
za pośrednictwem sieci Internet w związku ze szkoleniami,
książkami i materiałami dydaktycznymi, 41 nauczanie, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], rozrywka, działalność kulturalna i sportowa, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami
w celach edukacyjnych i rozrywkowych, zajęcia zorganizowane, dla dzieci i młodzieży [rozrywka/edukacja].
(210)
(731)

479138
(220) 2017 11 17
MARCINKOWSKI VEL MARCINIAK TOMASZ VELMARK,
Łódź
(540) T0MASZMARCINK0WSKI.COM
(510), (511) 35 rozpowszechnianie informacji biznesowych
online, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej, reklama,
zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi sprzedaży
za pośrednictwem sieci Internet w związku ze szkoleniami,
książkami i materiałami dydaktycznymi, 41 nauczanie, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], rozrywka, działalność kulturalna i sportowa.
(210)
(731)

(210) 479140
(220) 2017 11 17
(731) TUSZEWICKI PIOTR NOSKI NOSKI, Katowice
(540) NOSKINOSKI.PL
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 zabawki,
gry planszowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związku
z artykułami dla dzieci, w szczególności zabawek, gier planszowych, książek dla dzieci, nosidełek i chust do noszenia
niemowląt, wózków, fotelików, rowerów i hulajnóg, akcesoriów do pielęgnacji niemowląt, akcesoriów do karmienia, akcesoriów plastycznych i szkolnych, artykułów dekoracyjnych,
elementów wystroju wnętrz, okularów przeciwsłonecznych,
kasków, nocników, czy bielizny dziecięcej za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
479142
(220) 2017 11 17
VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PYLORICAPS
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne,
produkty medyczne.

(210)
(731)

479144
(220) 2017 11 17
VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) HELICODIET
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne,
produkty medyczne.
(210)
(731)

(210)
(731)

479146
(220) 2017 11 17
VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
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(540) HELICOCOMPLEX
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne,
produkty medyczne.
479149
(220) 2017 11 17
MIGAŁA ROBERT ROBERT MIGAŁA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY PRODHURT-BIS,
Starachowice
(540) Prodhurt-Bis

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 01.15.09
(510), (511) 40 barwienie, blacharstwo, budowanie maszyn
na zamówienie, cięcie metalu, kowalstwo, kucie, laminowanie drewna, laminowanie metali, laminowanie płytek metalowych, lutowanie, lutowanie twarde metali, montowanie
produktów dla osób trzecich, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka metali,
obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu [kucie],
obróbka metalu [tłoczenie], obróbka [obróbka mechaniczna]
metalu, obróbka powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, obróbka powierzchni metalowych poprzez
szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, odlewanie kokilowe, piłowanie drewna,
piłowanie materiałów, polerowanie, polerowanie materiałami ściernymi, polerowanie metali, polerowanie ścierne
powierzchni metalowych, polerowanie stali nierdzewnej,
powlekanie metalu [niemalarskie], spawanie, śrutowanie,
stolarstwo [produkcja na zamówienie], szlifowanie, szlifowanie powierzchni, tłoczenie metali, tłoczenie metalu, trasowanie laserem, usługi czyszczenia stali nierdzewnej, usługi
formowania na zamówienie, usługi polerowania, usługi polerowania stali nierdzewnej, usługi produkcji i wykańczania
metali, usługi spawalnicze, usługi stolarskie, usługi trasowania laserem, usługi w zakresie obróbki metalu, walcowanie,
wiercenie w metalach, wykańczanie metali, wykańczanie
powierzchni artykułów metalowych.
(210) 479155
(220) 2017 11 17
(731) IMPACT naamloze vennootschap, Hasselt, BE
(540) IMPACT
(510), (511) 35 usługi biur pośrednictwa pracy, włącznie
z usługami w zakresie pomocy dla zwalnianych pracowników, zatrudnienia tymczasowego, outsourcingu, rekrutacja,
dobór oraz lokowanie personelu, usługi rekrutacji, usługi
konsultacyjne w zakresie zarządzania personelem, świadczenie usług kadrowych, usługi agencji zatrudnienia, dobór
personelu na postawie metod psychotechnicznych, udzielanie informacji, także za pomocą elektronicznych środków
przekazu, na temat wszystkich wcześniej wymienionych
usług, wszystkie wcześniej wymienione usługi nie związane
z usługami impresariatu.
(210) 479157
(220) 2017 11 17
(731) MILCZYŃSKI KRZYSZTOF, Suwałki, PL
(540) femibene
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania genetyczne w dziedzinie mikrobiologii, świadczenie usług przez laboratoria medyczne,
analityczne.
479158
(220) 2017 11 18
BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) LUTICO
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty weterynaryjne, leki do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne
do celów weterynaryjnych, środki odkażające do użytku weterynaryjnego, preparaty bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne do celów weterynaryjnych, odczynniki chemiczne
do celów weterynaryjnych, produkty i substancje farmaceutyczne do celów weterynaryjnych.
(210)
(731)

(210) 479160
(220) 2017 11 18
(731) CIEŚLIK MATEUSZ, Kozy
(540) CHRISTIANUS
(510), (511) 6 przybory kościelne i dewocjonalia z metali
nieszlachetnych, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych,
posągi z metali nieszlachetnych przedstawiające ikony religijne, dzwony, dzwoneczki i dzwonki, 14 przybory kościelne i dewocjonalia z metali szlachetnych, naczynia sakralne
z metali szlachetnych, świeczniki z metali szlachetnych, gasidła do świec z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, breloczki do kluczy powlekane metalami szlachetnymi, breloczki do kluczy z metali
nieszlachetnych, medaliony wykonane z metali nieszlachetnych, medaliony wykonane z metali szlachetnych, różańce,
16 dewocjonalia zawarte w tej klasie, reprodukcje graficzne,
obrazy, książki, książki religijne, książki z pieśniami religijnymi, biblie, kalendarze, kartki okolicznościowe, drukowane
materiały ilustracyjne, 20 dekoracje przestawne, przybory
kościelne i dewocjonalia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pudełka drewniane, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów,
jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte
w tej klasie, 30 pieczywo liturgiczne, opłatki wigilijne, hostie
mszalne, komunikanty, herbatniki, sucharki, ciasta, ciasteczka,
jadalne wafle, 33 wino, wino mszalne, 35 sprzedaż detaliczna
i hurtowa oraz za pomocą sklepu internetowego towarów
jak przybory kościelne i dewocjonalia z metali nieszlachetnych, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych, posągi z metali nieszlachetnych przedstawiające ikony religijne, dzwony,
dzwoneczki i dzwonki, przybory kościelne i dewocjonalia
z metali szlachetnych, naczynia sakralne z metali szlachetnych, świeczniki z metali szlachetnych, gasidła do świec
z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych przedstawiające ikony religijne, breloczki do kluczy powlekane
metalami szlachetnymi, breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, medaliony wykonane z metali nieszlachetnych,
medaliony wykonane z metali szlachetnych, dewocjonalia,
reprodukcje graficzne, obrazy, książki, książki religijne, książki
z pieśniami religijnymi, biblie, kalendarze, kartki okolicznościowe, różańce, drukowane materiały ilustracyjne, dekoracje
przestawne, przybory kościelne i dewocjonalia z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, pudełka drewniane,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, wino mszalne, wafle, usługi reklamowe i promocyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, 43 prowadzenie kawiarni, usługi kawiarni, 45 usługi prawne, doradztwo
w sprawach małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji osobi-

Nr ZT04/2018

stych, mediacja, poradnictwo małżeńskie i coaching małżeński, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi mediacyjne w sporach małżeńskich.
(210) 479174
(220) 2017 11 20
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell ŻEŃ - SZEŃ FORTE

(531)

05.05.20, 05.05.21, 19.13.21, 25.07.01, 25.07.08, 05.11.02,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów
leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry lecznicze,
okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(210) 479175
(220) 2017 11 20
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell GINKGO INTENSIVE

Nr ZT04/2018
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(531)

05.05.20, 05.05.21, 05.03.09, 05.03.13, 19.13.21, 25.07.01,
25.07.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów,
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty
lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
leczniczych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów
medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów
leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(210) 479176
(220) 2017 11 20
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell RHODIOLA + B

(531)

05.05.20, 05.05.21, 19.13.21, 25.07.01, 25.07.08, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów,
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty
lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
leczniczych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów
medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
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biotechnologiczne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały
dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów
leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
(210) 479177
(220) 2017 11 20
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell SELEN ORGANICZNY 200

(531)

05.05.20, 05.05.21, 19.13.21, 25.07.01, 25.07.08, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty
do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne do celów medycznych,
kosmetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów
leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze,
preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary
lecznicze, leki wzmacniające, plastry lecznicze, okłady,
10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się.
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(210) 479178
(220) 2017 11 20
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Naturell METYLO - B12 500

(531)

05.05.20, 05.05.21, 25.07.01, 25.07.08, 19.13.21, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały
do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych,
produkty bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, kosmetyki lecznicze,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, plastry lecznicze, okłady, 10 wyroby
medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież
medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się.
(210) 479189
(220) 2017 11 20
(731) TELKA DARIUSZ SLV GROUP, Cieśle
(540) SLV GROUP

Nr ZT04/2018

(531) 26.03.01, 26.03.23, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 rusztowania metalowe, metalowe rusztowania elewacyjne, fasadowe, jezdne i klinowe, metalowe płyty, schody, drabiny, podesty, pomosty, platformy,
rampy, ramy i elementy uzupełniające do rusztowań,
przenośne podwieszane platformy robocze [rusztowania
metalowe], łączniki metalowe do rusztowań, metalowe
elementy kotwiące do rusztowań, dźwigary metalowe,
drobne wyroby metalowe, kołki, śruby i złącza, 19 rusztowania, rusztowania niemetalowe, niemetalowe płyty,
podesty, pomosty, platformy, rampy, schody i elementy
uzupełniające do rusztowań, przenośne podwieszane
platformy robocze [rusztowania niemetalowe], dźwigary
niemetalowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie rusztowań, elementów montażowych, uzupełniających i akcesoriów do rusztowań, elementów zabezpieczających, siatek i plandek do rusztowań, wyrobów
metalowych oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanych
w budownictwie, materiałów i akcesoriów budowlanych,
farb, lakierów, środków chemicznych, czyszczących, malarskich i antykorozyjnych, usługi handlu elektronicznego
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów, informacja handlowa.
(210) 479192
(220) 2017 11 20
(731) SADOWSKI ADRIAN MONOFONICA, Rzeszów
(540) Monofonica

(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 18.01.05, 27.05.01
(510), (511) 1 zestawy składników do produkcji płyt gramofonowych, 9 płyty gramofonowe, stojaki na płyty winylowe,
szafki gramofonowe jako szafki przystosowane do urządzeń
elektrycznych, pojemniki na płyty winylowe, ekspozytury
płyt winylowych, segregatory na płyty winylowe, 35 sprzedaż i promocja dla osób trzecich towarów takich jak: zestawy
składników do produkcji płyt gramofonowych, płyty gramofonowe, stojaki na płyty winylowe, szafki gramofonowe jako
szafki przystosowane do urządzeń elektrycznych, pojemniki
na płyty winylowe, ekspozytury płyt winylowych, segregatory na płyty winylowe.
479194
(220) 2017 11 20
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) seni care
(510), (511) 3 szampony, płyny do kąpieli, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne,
lotiony do celów kosmetycznych, emulsje do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, mleczka do mycia
ciała, pianki oczyszczające do celów kosmetycznych, kremy
oczyszczające do celów kosmetycznych, kremy do pielęgnacji ciała, balsamy do pielęgnacji ciała, maści do pielęgnacji
ciała (nie medyczne), pomadki ochronne do ust (nie medyczne), olejki pielęgnacyjne do ciała (nie medyczne), myjki
(210)
(731)

Nr ZT04/2018
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nasączane detergentami do mycia ciała, 5 płyny do higieny
intymnej, 16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru i/lub
celulozy, jednorazowe ręczniki wykonane z papieru.
(210) 479199
(220) 2017 11 20
(731) BEDNARZ BOGUSŁAW BIO-CONCEPT, Kańczuga
(540) Bioconcept
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(540) seni care inti +
(510), (511) 3 szampony, płyny do kąpieli, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty kosmetyczne,
lotiony do celów kosmetycznych, emulsje do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, mleczka do mycia
ciała, pianki oczyszczające do celów kosmetycznych, kremy
oczyszczające do celów kosmetycznych, kremy do pielęgnacji ciała, balsamy do pielęgnacji ciała, maści do pielęgnacji
ciała (niemedyczne), pomadki ochronne do ust (niemedyczne), olejki pielęgnacyjne do ciała (niemedyczne), myjki
nasączane detergentami do mycia ciała, 5 płyny do higieny
intymnej, 16 jednorazowe śliniaki wykonane z papieru i/lub
celulozy, jednorazowe ręczniki wykonane z papieru.
479206
(220) 2017 11 20
PLATAN NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) PLATAN NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.13
(510), (511) 29 borówki przetworzone, żurawiny, drób, dżem,
fasolka konserwowa, jaja, kapusta kwaszona, koncentrat pomidorowy, konserwy z warzywami i owocami, korniszony,
marmolada, miąższ owoców, mięso, mleko, mrożone owoce
i warzywa, napoje mleczne, preparowane orzechy włoskie,
sałatki owocowe, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
sok pomidorowy, sałatki warzywne, warzywa konserwowane, warzywa suszone, 31 cebulki kwiatowe, chmiel, dodatki do pasz, drób żywy, drzewa, dynie, groch świeży, świeże
grzyby, świeże owoce, jagody, kiszonki, krzewy, kukurydza,
kwiaty naturalne i suszone, makuchy rzepaku dla bydła,
mączka dla zwierząt, mąka z ryżu, migdały, napoje dla zwierzą domowych, nasiona, ogórki, oliwki świeże, orzechy, otręby zbożowe, owies, owoce świeże, pasze dla bydła i zwierząt tucznych, pory, pożywienie dla psów, kotów i innych
zwierząt, produkty do hodowli i tuczenia zwierząt, proteiny
dla zwierząt, pszenica, rabarbar, rośliny strączkowe świeże
i suszone, sadzonki, sałata, siano, słoma, warzywa świeże,
wytłoki z owoców, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna, ziarna do żywienia zwierząt, ziemniaki, żywe zwierzęta,
40 konserwowanie napojów i żywności, przetwórstwo owoców i warzyw, wędzenie i mrożenie żywności, wytłaczanie
owoców.
(210) 479200
(220) 2017 11 20
(731) POLESZAK HENRYK, Tczew
(540) Cross Cola

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 25.01.19
(510), (511) 30 słodycze do ssania, słodycze (cukierki), słodycze, 32 napoje niegazowane, napoje gazowane.
(210)
(731)

479204
(220) 2017 11 20
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW
OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(531) 29.01.02, 27.05.01, 05.01.16
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi,
agencje nieruchomości, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, fundusze inwestycyjne wzajemne,
inwestycje kapitałowe, organizacja zbiórek, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pożyczki (finansowanie), wycena finansowa (ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości),
wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania (mieszkania),
zarządzanie nieruchomością, zarządzanie finansami, 37 budowa fabryk, budowa i naprawa magazynów, budownictwo,
ciesielstwo, czyszczenie kominów, instalowanie i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa
pieców, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego, izolowanie budynków,
konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tapetowanie, tynkowanie,
układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi
dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, wiercenie studni, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja
o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne (pokazy), kursy korespondencyjne, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szko-
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lenia), organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka),
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty (nauczanie).
479207
(220) 2017 11 20
FR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) FR FABRYKA Reklamy
(210)
(731)

Nr ZT04/2018

i wystaw w celach handlowych, usługi reklamowe, usługi
promocyjne, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych w celach handlowych, usługi reklamy oraz promocji
sprzedaży na rzecz osób trzecich.
479276
(220) 2017 11 22
MIZGIER TOMASZ FERMY DROBIU MIZGIER,
Marianowo Brodowskie
(540) Nioska Radoska
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama zewnętrzna.
479216
(220) 2017 11 20
KŁOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabrze
(540) KŁOS
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 05.07.02
(510), (511) 29 dżemy, galaretki owocowe, owoce kandyzowane, sałatki owocowe, 30 bułki, ciasta, chleb, gofry, krakersy, pieczywo imbirowe, lody spożywcze, galaretki owocowe,
musy deserowe, placki, kawa, herbata, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy, napoje na bazie czekolady, słodycze, suchary, wyroby cukiernicze, żywność na bazie mąki,
43 kawiarnie, bary szybkiej obsługi, bufety, usługi barowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(210) 479226
(220) 2017 11 20
(731) OSTROGORSKI MACIEJ M&M, Warszawa
(540) best4med
(510), (511) 10 instrumenty i przyrządy medyczne, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej takich produktów jak:
instrumenty i przyrządy medyczne, aparaty i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, protezy
kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, preparaty medyczne i farmaceutyczne, produkty do pielęgnacji ciała, środki
ochrony zdrowia i urody, witaminy, usługi sprzedaży internetowej w ww. zakresie, usługi pośrednictwa w handlu w wyżej
wymienionym zakresie, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów

(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja, jaja ptasie i produkty z jaj.
(210) 479278
(220) 2017 11 22
(731) KSIĄŻEK PRZEMYSŁAW, Wadowice
(540) PIH POLSKI INSTYTUT HIPNOTERAPII

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi instytutów edukacyjnych.
479281
(220) 2017 11 22
BICZAK ARTUR, BICZAK PIOTR ART AND PLAY
SPÓŁKA CYWILNA, Latchorzew
(540) KULOLABIRYNT
(210)
(731)

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki.

Nr ZT04/2018
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(210) 479282
(220) 2017 11 22
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) CHOLISPAR
(510), (511) 5 preparat wspomagający funkcjonowanie
wątroby.
(210) 479284
(220) 2017 11 22
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) OMEGANERV
(510), (511) 5 preparat na poprawę koncentracji, pamięci
i procesów uczenia się.
(210) 479285
(220) 2017 11 22
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) MIORESTIN
(510), (511) 5 preparat wspomagający funkcjonowanie
mięśni.
479288
(220) 2017 11 22
MIZGIER TOMASZ FERMY DROBIU MIZGIER,
Marianowo Brodowskie
(540) NIOSKA RADOSKA
(510), (511) 29 jaja, jaja ptasie i produkty z jaj.
(210)
(731)

(210) 479292
(220) 2017 11 22
(731) KACZOR ANDRZEJ ARWENA ON-LINE, Kraków
(540) lava
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui,
kopertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy,
paski, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki noszone na biodrach.
(210) 479293
(220) 2017 11 22
(731) KACZOR ANDRZEJ ARWENA ON-LINE, Kraków
(540) norto
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui,
kopertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy,
paski, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki noszone na biodrach.
(210) 479294
(220) 2017 11 22
(731) KACZOR ANDRZEJ ARWENA ON-LINE, Kraków
(540) elizabet canard
(510), (511) 18 aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki, etui,
kopertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry, pasy,
paski, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, saszetki, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki noszone na biodrach.
(210) 479296
(220) 2017 11 22
(731) KACZOR ANDRZEJ ARWENA ON-LINE, Kraków
(540) fronero
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej
towarów takich jak: aktówki, bagaże podróżne, dyplomatki,
etui, kopertówki, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne, kufry,
pasy, paski, parasole, parasolki, plecaki, pojemniki na wizytówki, portfele, portmonetki, saszetki, skórzane walizki po-
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dróżne, teczki, tornistry, torby, torebki, torebki damskie, torebki do noszenia przy pasku, torebki noszone na biodrach,
walizeczki, walizki.
479335
(220) 2017 11 23
DEDRA-EXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) hillen & mohr
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, narzędzia do podnoszenia o napędzie innym niż ręczny,
8 narzędzia ręczne, narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), grzechotki, zestawy kluczy nasadowych, zestawy kluczy płaskich, zestawy końcówek narzędzi do narzędzi
ręcznych, zestawy nasadek do narzędzi ręcznych, uchwyty
do kluczy nasadowych [narzędzia ręczne], klucze dynamometryczne, klucze maszynowe, dźwigniki ręczne, podnośniki ręczne, rączki do narzędzi ręcznych, rękojeści do narzędzi
ręcznych, przedłużenia dla narzędzi ręcznych, stojaki na narzędzia, 20 metalowe szafy na narzędzia, skrzynki na narzędzia [meble], skrzynie na narzędzia [meble], stojaki i wieszaki
na narzędzia z tworzyw sztucznych, tace niemetalowe.
(210)
(731)

(210) 479343
(220) 2017 11 23
(731) WIEŁA PIOTR, Poznań
(540) STODOŁA WĄSOWO
(510), (511) 41 imprezy rozrywkowe i kulturalne, 43 udostępnianie obiektów na uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (katering).
(210) 479344
(220) 2017 11 23
(731) DOBRZYŃSKI KONRAD, Warszawa
(540) MillerTulipan
(510), (511) 25 paski skórzane, kurtki skórzane, paski, paski
[odzież], paski z materiału, paski skórzane [odzież], kurtki, długie kurtki, kurtki zamszowe, odzież, odzież skórzana, odzież
męska, obuwie, nakrycia głowy, skórzane nakrycia głowy,
okrycia wierzchnie [odzież], bielizna, bielizna osobista, bielizna dla kobiet, mufki, kombinezony, nauszniki [odzież],
odzież damska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież
wierzchnia dla dzieci, obuwie damskie, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla dzieci, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
skórzane sukienki, sukienki damskie, sukienki dla niemowląt
i małych dzieci, odzież sportowa, kurtki jako odzież sportowa, odzież papierowa, spodnie sportowe, kurtki sportowe,
koszule sportowe, czapki sportowe, szorty sportowe, komplety sportowe, skarpetki sportowe, podkoszulki sportowe,
buty sportowe, obuwie sportowe, bluzy sportowe, stroje
sportowe, staniki sportowe, bluzy sportowe z kapturem,
czapki i czapeczki sportowe, swetry, kamizelki, kamizelki
[bezrękawniki], kamizelki skórzane, kąpielówki, ubrania dla
kolarzy, odzież dla kolarzy, koszulki kolarskie, koszulki z nadrukami, koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki
gimnastyczne bez rękawów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, legginsy, majtki, majtki
damskie, majtki dziecięce [odzież], majtki przypominające
szorty z luźną nogawką, czepki kąpielowe, czepki damskie,
dziecinne, czepki pod prysznic, kostiumy, kąpielowe kostiumy, kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, kostiumy kąpielowe
dla kobiet, kostiumy kąpielowe dla dzieci, pantofle kąpielowe, slipy męskie, figi damskie, płaszcze, płaszcze skórzane,
płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze kąpielowe, płaszcze
damskie, męskie płaszcze, korki do butów piłkarskich, buty
narciarskie, ocieplane kurtki, kurtki dresowe, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, kurtki
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wierzchnie, marynarki od garniturów, odzież gimnastyczna,
odzież wodoodporna, odzież wiatroszczelna, odzież wełniana, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, odzież w stylu sportowym, odzież wierzchnia dla
pań, cholewki do obuwia, czubki do butów, antypoślizgowe
akcesoria do obuwia, paski do butów, obcasy.

Nr ZT04/2018

(540) D 1958 DUNINEX Jałowiec Jałowiec i Chmiel TERMIN
WAŻNOŚCI 30 dni

(210) 479348
(220) 2017 11 23
(731) WRÓBLEWSKI MAREK, Warszawa
(540) MieszkamyRazem.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 35 zapewnienie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, pośrednictwo
biznesowe, marketing i reklama produktów i usług budowlanych, 45 serwis społecznościowy on-line.
479352
(220) 2017 11 23
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LINHA
(210)
(731)

(531)

05.07.01, 05.03.16, 05.13.25, 24.01.05, 24.01.20, 24.01.25,
27.05.01, 25.01.15, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane.
479363
(220) 2017 11 23
PORADNIA CHORÓB STOPY K. BRYŁKA,
P.KOŁODZIEJSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) medicum centrum medyczne
(210)
(731)

(531) 02.01.16, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 usługi klinik medycznych.

(531) 27.05.01, 29.01.01, 01.01.05, 01.01.10, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 30 płatki śniadaniowe, owsianka, grysik, batony
zbożowe i energetyczne.

(210) 479364
(220) 2017 11 23
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) Słoneczny ogród

479356
(220) 2017 11 23
SAKRAJDA TOMASZ, SAKRAJDA PAWEŁ PPHU
DUNINEX II SPÓŁKA CYWILNA, Piotrków Trybunalski
(540) D 1958 DUNINEX

(210)
(731)

(531) 01.03.01, 01.03.13, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetwory owocowe, przetwory do zup jarzynowych, mieszanki warzywne, przeciery warzywne, warzywa w słoikach, warzywa w puszkach, owoce w słoikach,
owoce w puszkach, przetwory warzywne, dżemy, marmolady, powidła, konfitury, przeciery owocowe, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, grzyby konserwowane, kompoty owocowe, koncentrat pomidorowy, przecier pomidorowy, konserwy warzywne, marmolada.

(531)

19.09.02, 24.01.20, 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12, 05.13.07,
27.07.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane.
(210)
(731)

479362
(220) 2017 11 23
SAKRAJDA TOMASZ, SAKRAJDA PAWEŁ PPHU
DUNINEX II SPÓŁKA CYWILNA, Piotrków Trybunalski

(210) 479366
(220) 2017 11 23
(731) PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR, Warszawa
(540) GUM Główny Urząd Miar

Nr ZT04/2018
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(531) 01.17.13, 07.11.25, 26.07.20, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 42 wzorcowanie przyrządów pomiarowych,
ekspertyza przyrządów pomiarowych, budowa, utrzymywanie i modernizacja wzorców jednostek miar, wydawanie
certyfikatów i decyzji.
(210) 479371
(220) 2017 11 24
(731) COLLEGIUM DA VINCI, Poznań
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 41 udzielanie informacji edukacyjnych on-line
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub
za pomoc Internetu czy ekstranetów, Informacja dotycząca
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli i dzieci,
usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikacja tekstów edukacyjnych.
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(531) 18.01.21, 26.01.01, 26.01.20, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 części i akcesoria do pojazdów lądowych,
części hamulcowe do pojazdów, części hamulcowe do samochodów, tarcze hamulcowe do pojazdów, bębny hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów,
szczęki hamulcowe do pojazdów, okładziny hamulcowe
do pojazdów.
(210) 479374
(220) 2017 11 24
(731) COLLEGIUM DA VINCI, Poznań
(540) załap.pl
(510), (511) 41 udzielanie informacji edukacyjnych online
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, informacja dotycząca
edukacji udzielana online z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli i dzieci,
usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikacja tekstów edukacyjnych.
479375
(220) 2017 11 24
KRAFTWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) PIKA
(210)
(731)

(210) 479372
(220) 2017 11 24
(731) COLLEGIUM DA VINCI, Poznań
(540) ZAŁAP.PL

(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 udzielanie informacji edukacyjnych on-line
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, edukacja on-line z komputerowej bazy danych lub
za pomoc Internetu czy ekstranetów, informacja dotycząca
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub
z Internetu, usługi edukacyjne, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli i dzieci,
usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikacja tekstów edukacyjnych.
479373
(220) 2017 11 24
UNION PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bobrowa Wola
(540) ROTINGER

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.12, 03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, zegarki, breloczki do kluczy, ozdoby.
(210) 479391
(220) 2017 11 24
(731) MAKSYMIUK MARIUSZ, Warszawa
(540) Adexon sieć reklamy

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania
rynkowe.
(210)
(731)

479394
(220) 2017 11 24
POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gałków Duży
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(540) PHD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.05.04, 26.05.18, 25.05.25
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane,
17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 19 niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne.
479396
(220) 2017 11 24
ZACHODNIA KORPORACJA FINANSOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kostrzyn nad Odrą
(540) BB Capital Group
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 37 usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(210) 479399
(220) 2017 11 24
(731) KULBIKOWSKI SEBASTIAN, Gdynia
(540) SWEDERM BRONZING STONE
(510), (511) 3 kosmetyki do samoopalania, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki, eyelinery [kosmetyki], pianki [kosmetyki], toniki [kosmetyki], kosmetyki kolorowe, korektory
[kosmetyki], kosmetyki nielecznicze, kosmetyki funkcjonalne,
kosmetyki upiększające, olejki mineralne [kosmetyki], środki
nawilżające [kosmetyki], preparaty samoopalające [kosmetyki], koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy tonizujące
[kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki
do włosów, żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do makijażu, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do ust, balsamy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki do rzęs, kosmetyki do brwi, kosmetyki w formie olejków,
kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki zawierające keratynę,
kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki koloryzujące do skóry, olejki
do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów, produkty
powlekające usta [kosmetyki], kolorowe kosmetyki do oczu,
kosmetyki do makijażu skóry, peelingi do twarzy [kosmetyki], zmywacze do paznokci [kosmetyki], żele po opalaniu [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], kremy
na noc [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki
do użytku osobistego, toniki do twarzy [kosmetyki], balsamy do opalania [kosmetyki], kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kremy do twarzy [kosmetyki],
olejki do opalania [kosmetyki], kosmetyki do makijażu twarzy, pudry w kamieniu [kosmetyki], kompaktowe kosmetyki
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do makijażu, kosmetyki w gotowych zestawach, podkłady
do paznokci [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, mleczka do opalania [kosmetyki], kosmetyki w postaci
kremów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], kosmetyki
do pielęgnacji skóry, błyszczyki do ust [kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji urody, płyny do twarzy [kosmetyki], kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, szminki blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kosmetyki do makijażu do kompaktów, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne do ust
[kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki],
środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], kosmetyki
w postaci cieni do powiek, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do puderniczek
[kosmetyki], puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki],
maseczki zwężające poty stosowane jako kosmetyki, żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki nawilżające przeciw starzeniu się
do użytku jako kosmetyki, puder do makijażu, puder do twarzy, puder sypki do twarzy, puder sypki do makijażu, puder
w kremie do twarzy, prasowany puder do twarzy, nieleczniczy puder do twarzy, puder do twarzy w postaci bibułek
z pudrem, biały puder kosmetyczny do twarzy, tusze do rzęs,
wydłużające tusze do rzęs, sztuczne rzęsy, pudry brązujące,
5 emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze, farmaceutyczne balsamy do ust, farmaceutyczne płyny do skóry,
glina do leczenia chorób skóry, kremy nawilżające [preparaty
farmaceutyczne], kremy lecznicze do ochrony skóry, kremy
lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, kremy na odciski i nagniotki, kremy do rąk do celów
medycznych, lecznicze suche szampony, lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów,
suplementy diety o działaniu kosmetycznym, medyczne
korekcyjne pudry, woda utleniona do celów medycznych,
21 pojemniki na kosmetyki, puderniczki [pojemniczki], puderniczki [puste], kosmetyczne puderniczki [kompakty],
aplikatory do makijażu, aplikatory do kosmetyków, aplikatory
do makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], aplikatory do nakładania makijażu na oczy, aplikatory
kosmetyczne, atomizery do perfum, atomizery do perfum
[puste], butelki dla podróżnych, buteleczki, butelki szklane
[pojemniki], butelki z tworzyw sztucznych, butelki z plastiku,
butelki ze szkła, dozowniki chusteczek do twarzy, dozowniki
kremów do pielęgnacji skóry, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do mydła w płynie, dozowniki mydła do rąk, pędzle
kosmetyczne, pędzle do farbowania włosów, gąbki kosmetyczne, gąbki do ciała, gąbki roślinne [luffa], gąbki do szorowania, gąbki do kąpieli, gąbki do makijażu, gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, gąbki do nakładania
pudru na ciało, 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie artykułów kosmetycznych, 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody,
usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, organizowanie, przygotowywanie, obsługa i prowadzenie wszelkiego
rodzaju wystaw i pokazów kosmetyków, organizowanie konkursów makijażu.
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(210) 479419
(220) 2017 11 25
(731) BUKOWSKA BEATA URSZULA, Warszawa
(540) 2bee’s

(531)

03.13.24, 03.13.04, 26.05.10, 21.01.25, 27.05.01, 27.07.23,
29.01.13
(510), (511) 18 torby i wkłady do toreb.
(210) 479420
(220) 2017 11 25
(731) BALUTA ROBERT GESPAR, Przeźmierowo
(540) Vicher

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie,
odzież, skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież],
odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież
codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki
[odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież],
mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę
[odzież], topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież damska, odzież tkana, body
[odzież], odzież wełniana, odzież pluszowa, odzież lniana,
odzież jedwabna, odzież dziewczęca, odzież kaszmirowa,
kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież], halki
[odzież], odzież dżinsowa, rękawiczki [odzież], odzież rekreacyjna, kurtki pikowane [odzież], garnitury trzyczęściowe
[odzież], paski skórzane [odzież], odzież do spania, szale
boa [odzież], galowa odzież wieczorowa, rękawiczki jako
odzież, ogrzewacze rąk [odzież], pikowane kurtki [odzież],
odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], wstawki [części odzieży], fulary [artykuły odzieżowe], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy typu
„bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne
części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże
luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież
z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, gorsety [odzież,
wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, sukienki skó-

55

rzane, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości,
luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne,
koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie,
tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, kurtki koszulowe, koszule z kołnierzykiem, koszule
z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem,
koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule
z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie
z guzikami z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu,
kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami
dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], kombinezony, kombinezony jednoczęściowe,
kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], żakiety
z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry
marynarskie, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z dekoltem w serek, swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane,
płaszcze wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane,
peleryny [płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe,
płaszcze zimowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu],
płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego,
kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe,
kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocieplane
kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki,
kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze,
kurtki z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki [chustki], chustki
[apaszki], chustki na głowę, czapki wełniane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki z pomponem,
czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze
plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki
[kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale
[tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania
wokół szyi, bolerka.
479422
(220) 2017 11 26
SMYK RAFAŁ SMYKBUD GENERALNE
WYKONAWSTWO, Piastów
(540) SMYKBUD RAFAŁ SMYK GENERALNE
WYKONAWSTWO

(210)
(731)
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(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia sterujące oświetleniem, urządzenia
do zdalnego sterowania oświetleniem.

(210) 479423
(220) 2017 11 26
(731) SMYK BEATA, Piastów
(540) DOBRY KLIMAT

(210)
(731)

(531) 01.03.02, 01.03.10, 01.03.13, 01.15.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych,
odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, usługi czyszczenia
sprzętu klimatyzacyjnego.
(210) 479433
(220) 2017 11 27
(731) REICH DARIUSZ MARIAN, Gdańsk
(540) VIOLA Twój modny wybór

479439
(220) 2017 11 27
HYDROPARTS K. CHLABICZ SPÓŁKA JAWNA,
Białystok
(540) H HYDROPARTS

(531) 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, przenośne struktury
metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], kosze metalowe, 7 betoniarki, brony, kosiarki, kultywatory [maszyny],
maszyny rolnicze, młynki do mielenia mąki [maszyny], narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, świdry wiertnicze
[części maszyn], zamiatarki drogowe [samojezdne], 12 betoniarki [samochody] samochody, podwozia pojazdów, przyczepy [pojazdy].
479440
(220) 2017 11 27
BREMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) brema Development
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.08, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
479435
(220) 2017 11 27
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(540) Smakowita
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 inwestowanie w nieruchomości, inwestycje
majątkowe nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(210) 479442
(220) 2017 11 27
(731) BRZANA ŁUKASZ, Lublin
(540) ŁB Tłumaczenia/Übersetzungen

(531) 08.01.04, 08.01.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 margaryna, tłuszcze jadalne.
479436
(220) 2017 11 27
HC CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) HC CENTER
(210)
(731)

(531)

02.07.23, 21.01.14, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.25,
29.01.15
(510), (511) 41 tłumaczenia, usługi tłumaczenia, tłumaczenia
językowe, tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenia językowe pisemne, tłumaczenia językowe symultaniczne, tłumaczenia przysięgłe, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), nauczanie indywidualne, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, kursy językowe, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, kursy koresponden-
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cyjne, redagowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów pisanych, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek.
479444
(220) 2017 11 27
EMIR 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
LIKWIDACYJNEJ, Kraków
(540) F

(210)
(731)

(531) 24.09.03, 25.01.05, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezerwacje hotelowe, usługi restauracji hotelowych,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne.
(210) 479450
(220) 2017 11 27
(731) GORGOŃ BŁAŻEJ JACEK, Częstochowa
(540) Estetic House
(510), (511) 44 fryzjerstwo, manicure, masaż, salony piękności, tatuowanie, usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
wypożyczanie sprzętu medycznego, chirurgia plastyczna.
479452
(220) 2017 11 27
KOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozerki
(540) Polecona

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 8 sztućce, sztućce dla dzieci, noże, widelce, łyżki,
noże kuchenne, obieraczki do warzyw [noże ręczne], jednorazowe łyżki, jednorazowe noże, jednorazowe widelce,
zastawa stołowa jednorazowego użytku wykonana z tworzyw sztucznych [sztućce], naczynia do napojów, nożyczki
do użytku kuchennego, 16 opakowania na żywność, papier
na artykuły spożywcze, papierowe pojemniki do żywności
na wynos, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
chusteczki higieniczne, folia, folia do pakowania prezentów,
folia spożywcza, folia z tworzyw sztucznych do pakowania
żywności, folie do pakowania artykułów żywnościowych,
folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospodarstwie domowym, folia przylepna z tworzyw
sztucznych do pakowania, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, folia z octanu
celulozy do zawijania, plastikowe torebki do przechowywania żywności do użytku domowego, nawijana na rolkę folia
z tworzywa sztucznego do pakowania żywności, materiały
opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, papiero-
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we torebki na kanapki, tace kartonowe do pakowania żywności, torby papierowe do użytku przy pieczeniu, torebki
do mrożonek, torebki na kostki lodu, utrzymujące wilgoć
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, worki
na śmieci, worki do koszy na śmieci, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, papier do pieczenia,
pergamin do pieczenia, torebki do pieczenia z tworzyw
sztucznych, papierowe obrusy, papierowe nakrycia [obrusy]
stołowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do osuszania, higieniczne ręczniki papierowe do rąk, serwetki jednorazowe, serwetki stołowe papierowe, papierowe serwetki
do użytku domowego, papierowe serwetki koronkowe, tace
kartonowe do pakowania żywności, torby na zakupy, torby
na zakupy z tworzywa sztucznego, torby papierowe na zakupy, klamerki, klipsy do papieru, 21 przybory kuchenne,
naczynia, naczynia do gotowania, naczynia do kuchenek
mikrofalowych, zastawa stołowa, naczynia na piknik, papierowe foremki do pieczenia, blaszane wyroby do pieczenia,
deski do krojenia, deski drewniane do grillowania, foremki
kuchenne, formy do ciast, grille kempingowe, kosze do użytku domowego, kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], kosze metalowe na śmieci, koszyki do pieczywa, koszyki
piknikowe, kubki, kuchenne przybory używane przy grillach
domowych, łopatki do ciast, podkładki pod garnki, pojemniki kuchenne, pojemniki do przechowywania żywności,
pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki ze szkła, pudełka śniadaniowe, rękawice do grilla, rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne],
szczypce do grilla, widelce do grilla, tace na posiłki, talerze,
talerze jednorazowe, talerze jednorazowego użytku, termosy, bidony [puste], torby izotermiczne, rękawice kuchenne, rękawice do piekarnika [rękawice kuchenne], rękawice
do grilla, rękawice do użytku domowego, rękawice gumowe
do użytku domowego, tace [gospodarstwo domowe], tace
obrotowe, tace na posiłki, tace do użytku domowego, tace
papierowe, do użytku domowego, biodegradowalne tacki,
gąbki, gąbki do użytku domowego, gąbki do ciała, gąbki kuchenne, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania kurzu [szmatki],
mopy, mopy gałgankowe, mopy obrotowe, papierowe kubki,
kubki plastikowe, biodegradowalne miski, biodegradowalne
tacki, biodegradowalne talerze, cedzaki, chochle, łopatki, łopatki do ciast, lejki kuchenne, pędzle kuchenne, podkładki
pod garnki, przybory kuchenne z silikonu, sitka kuchenne,
sitka do zaparzania herbaty, skrobaki (akcesoria kuchenne),
tarki kuchenne, tłuczki kuchenne, wałki do ciasta, wyciskacze
do owoców nieelektryczne, do użytku domowego, zastawa
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, nieelektryczne trzepaczki do ubijania.
(210) 479460
(220) 2017 11 27
(731) FUNDACJA STOMIL, Olsztyn
(540) STOMILEK PIŁKARSKA AKADEMIA
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(531) 03.07.09, 03.07.24, 24.01.09, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów
reklamowych w tym: druków, prospektów, broszur, nalepek
papierowych, gazet, dystrybucja przedmiotów z nadrukiem
reklamowym w postaci znaku towarowego w tym: kubków,
koszulek, maskotek, plakatów, banerów, dyplomów, czapek,
strojów sportowych, toreb, plecaków, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama w postaci kostiumu
w formie znaku towarowego, reklama telewizyjna i reklama
bilbordowa, 41 usługi związane z organizacją imprez sportowych, pokazów sportowych, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sportowych.
(210) 479461
(220) 2017 11 27
(731) RISBERG MAGDALENA, Warszawa
(540) BOOKSDATE Randka w ciemno z książką

(531) 02.09.01, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak: utrwalone na nośnikach informacje i dane w tym muzyka, filmy i inne rodzaje
elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet
i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak:
materiały drukowane w tym książki, broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako periodyki, almanachy (roczniki), komiksy jako książki, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie
towarów, takich jak: krzyżówki, książeczki do kolorowania,
afisze, plakaty, agendy, kalendarze, organizery osobiste, terminarze jako materiały drukowane, wkłady uzupełniające
do kalendarza, biuletyny jako materiały drukowane, druki
handlowe, formularze, emblematy papierowe, chorągiewki
papierowe, drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z papieru lub kartonu, kartki do opakowań na prezenty,
kartki z życzeniami, kartki pocztowe, nalepki, naklejki jako
materiały piśmienne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, rysunki, materiały biurowe,
oprogramowanie gier, zabawki, gry, materiały edukacyjne
dla dzieci, usługi księgarni, mianowicie dystrybucja książek,
usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące: magazyny, książki, gazety do pobrania, udostępnianie baz danych
on-line z możliwością przeszukania obejmujących używane książki oferowane na sprzedaż i informacje kontaktowe
do nabywców/sprzedawców, usługi promocyjne, mianowicie prowadzenie imprez wprowadzania produktu na rynek,
w celu prezentowania nowych książek, autorów, wydawców
lub sprzedawców detalicznych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi importowo-eksportowe, usługi
subskrypcyjne, w tym usługi subskrypcji usług telekomunikacyjnych osób trzecich.
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(210) 479465
(220) 2017 11 27
(731) Colonnade Insurance S.A., Luksemburg, LU
(540) TRAVEL PROTECT
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, materiały reklamowe, w tym: ogólne warunki ubezpieczenia, dedykowane listy do klienta, materiały reklamowe
polegające na dedykowanych e-mailach do klienta, notesy,
polisy ubezpieczeniowe, reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, reklama drukowana, marketing reklam,
ulotki i druki reklamowe, broszury i katalogi reklamowe,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi marketingu bezpośredniego, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, usługi marketingu bezpośredniego, usługi telemarketingu, prezenter (ulotka) do wykorzystania w punktach obsługi klienta w bankach, 36 usługi
ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczenia w podróży, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia bagażu, odwołanego lotu, zmiany terminu podróży, usługi ubezpieczeniowe
w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, podpisywanie umów ubezpieczeniowych, administrowanie ubezpieczeniami oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, zarządzanie ubezpieczeniami polegające
na wypłacie ubezpieczonemu świadczenia w razie zajścia
zdarzenia objętego ubezpieczeniem, usługi w zakresie polis
ubezpieczeniowych, informacje o ubezpieczeniach, doradztwo w zakresie ubezpieczeń, świadczenie usług ubezpieczeniowych także on-line.
479499
(220) 2017 11 28
FOLUSZOWY POTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) Czerwone korale

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.06, 26.01.03, 26.11.12, 17.02.13
(510), (511) 43 restauracja, bar.
479503
(220) 2017 11 28
TOPPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stajkowo
(540) TRAWIATA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 31 nasiona roślin rolniczych, ziarno do żywienia
zwierząt.

Nr ZT04/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

(210) 479505
(220) 2017 11 28
(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH, HANOVER, DE
(540) CIOSANE

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 29 przekąski ziemniaczane wytworzone w procesie tłoczenia, chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
paluszki ziemniaczane, rodzynki, orzechy laskowe przetworzone, orzechy ziemne, preparowane orzechy nerkowca,
preparowane orzechy pistacjowe i migdały przetworzone,
suszone, prażone, pieczone, solone i/ lub przyprawione,
przekąski na bazie orzechów, orzechy prażone, orzechy
preparowane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki
ziemne, powlekane orzechy nerkowca, powlekane orzechy
laskowe, powlekane orzechy pistacjowe, mieszanki orzechów (do chrupania), suszone owoce, przekąski na bazie
owoców, 30 przekąski zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski
na bazie pszenicy, przekąski kukurydziane, krakersy solone,
słone paluszki, słone precle, przekąski w formie precli, orzechy w polewie jako wyroby cukiernicze.
(210) 479512
(220) 2017 11 28
(731) Ursapharm Arzneimittel GmbH, Saarbrücken, DE
(540) hysan CARE
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
z wyłączeniem produktów do celów okulistycznych, kapsułki, krople i tabletki do celów leczniczych, z wyłączeniem produktów do celów okulistycznych, preparaty do nosa, spraye
do nosa, spraye na nieżyt nosa, krople do nosa, spraye pielęgnacyjne do celów medycznych, z wyłączeniem przeznaczonych do użytku okulistycznego, syrop na kaszel, środki
sanitarne do celów medycznych, z wyjątkiem przeznaczonych do celów okulistycznych, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, z wyjątkiem przeznaczonych
do celów okulistycznych, żywność i substancje dietetyczne
do celów weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, z wyłączeniem produktów do celów
okulistycznych, suplementy diety dla zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów,
woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania
szkodników, fungicydy, herbicydy.
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butory automatyczne na karty, urządzenia do przetwarzania żywności, sprzęt do przetwarzania i przygotowywania
żywności lub napojów, maszyny i obrabiarki, automaty przemysłowe, maszyny do sortowania i pakowania, części, wyposażenie i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę, kuchenki mikrofalowe, piecyki kuchenne, kuchenki, rożna (grille), tace elektryczne utrzymujące
ciepłe posiłki, tostery, płyty grzewcze, patelnie elektryczne,
elektryczne podgrzewacze do napojów, podgrzewacze
jedzenia i/lub napojów do celów handlowych, lodówki,
zamrażarki, części, wyposażenie i akcesoria do wszystkich
wyżej wymienionych towarów, 35 wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem automatów sprzedających
na monety, wynajem automatów sprzedających na karty,
43 usługi restauracyjne, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia.
(210) 479541
(220) 2017 11 29
(731) Unilever N.V., Rotterdam, NL
(540) Coccolino

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.01.14, 03.01.16, 03.01.22, 03.01.24
(510), (511) 3 detergenty, preparaty i substancje stosowane
w praniu, preparaty do pielęgnacji tkanin, środki do zmiękczania tkanin, preparaty wybielające, preparaty do usuwania plam, mydła do rozjaśniania tkanin, preparaty do prania
ręcznego odzieży i tekstyliów, krochmal, serum pielęgnujące
do stosowania w praniu, preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania.
479547
(220) 2017 11 29
UZDROWISKO USTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka
(540) GRAND LUBICZ UZDROWISKO USTKA
(210)
(731)

479529
(220) 2017 11 29
VENTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KEBS&GO!
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 24.17.04, 24.17.25
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży dystrybutory automatyczne, automaty sprzedające, automaty sprzedające chłodnicze, automaty sprzedające i maszyny dozujące, maszyny
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności
i napojów, dystrybutory automatyczne na monety, dystry-

(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.17, 05.03.20, 01.01.05
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych,
lecznicze napary, lecznicze oleje, lecznicze napoje, leki, lecznicza borowina, lecznicze środki do kąpieli, 41 konferencje organizowanie i prowadzenie, udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 43 hotele,
pensjonaty, usługi w zakresie posiłków, zakwaterowania, stołówki, usługi barowe, kawiarniane, restauracyjne, 44 sanatoria, pomoc medyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja
medyczna, usługi pielęgniarskie.
(210)
(731)

479550
(220) 2017 11 29
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) Metformax SR 1000
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność
dietetyczna dla celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, suplementy mineralne do żywności.
(210) 479555
(220) 2017 11 29
(731) MAZUREK LECH, Warszawa
(540) OROBEL
(510), (511) 19 podbitki dachowe z tworzyw sztucznych,
okładziny ścienne z tworzyw sztucznych.
479557
(220) 2017 11 29
TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Metformax SR 750
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, substancje
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność
dietetyczna dla celów leczniczych, suplementy diety do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty z mikroelementami dla ludzi, suplementy mineralne do żywności.
(210)
(731)

479559
(220) 2017 11 30
HOUSE OF FOOD D. SŁOMINSKI-FABIŚ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Leszno
(540) Palce lizać
(210)
(731)

(531) 11.01.02, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i barowe, usługi kawiarni, stołówek, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, usługi kateringowe.
479561
(220) 2017 11 30
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pszczyna
(540) Bez wyrzutów sumienia!

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 kiełbasy, mięso i wędliny, przekąski na bazie
mięsa, przetworzone produkty mięsne.
(210) 479562
(220) 2017 11 30
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) FEXOS
(510), (511) 5 produkt leczniczy stosowany w leczeniu dny
moczanowej.
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479563
(220) 2017 11 30
SCHUBERT ADRIAN, BURYAN PRZEMYSŁAW IDEAL
TRAVEL SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) IDEAL
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur
wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, usługi
w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, tworzenie
ofert pakietowych na usługi turystyczne, doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych,
41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów,
treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów,
zjazdów, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych,
organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub
edukacją, usługi w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych,
publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie
elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy
językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie
w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz
kompetencji, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych,
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii,
organizowanie pokazów mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo
w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych,
muzycznych, filmowych, organizowanie imprez kulturalnych
promujących twórców i różne dziedziny twórczości artystycznej, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci
komputerowych, usługi wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi studiów filmowych,
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz
video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania
artystom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, wykonywanie fotokopii, wizualna rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej, usługi on-line biblioteki fotograficznej/filmowej, montaż programów
radiowych i telewizyjnych, wynajem sprzętu do nurkowania
rekreacyjnego, 43 usługi agencji zakwaterowań - hotele,
pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli,
zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje zakwaterowania
tymczasowego, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi restauracji, kawiarni, barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypożyczanie
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mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie
namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji
wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw,
spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów
szkoleniowych.
(210) 479566
(220) 2017 11 30
(731) JUAN-J. SZAŁAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) JUAN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 niemetalowe parapety okienne, płyty: drewniane, stolarskie, pilśniowe, wiórowe, 20 płyty meblowe, panele meblowe, elementy meblowe, półki meblowe, nóżki
meblowe niemetalowe, złącza meblowe niemetalowe, prowadnice do szuflad, okucia meblowe, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, złącza do mebli, ramy do mebli,
blaty jako część mebli, nogi do mebli, drzwi do mebli, segmenty mebli ściennych, niemetalowe okucia mebli, szuflady jako części mebli, panele będące częściami mebli, drzwi
przesuwne do mebli, drzwi przesuwne do szaf, niemetalowe drzwi przesuwne do mebli, fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, śruby i wkręty niemetalowe, kołki niemetalowe,
materace.
479570
(220) 2017 11 30
GOODMILLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) VITAMILL
(510), (511) 30 preparaty zbożowe, mąka, kasze, muesli składające się głównie ze zbóż, chleb, chrupiące pieczywo, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika,
płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owoców (granola), batony zbożowe.
(210)
(731)

479572
(220) 2017 11 30
KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY ADAM KOSIŃSKI
MARIUSZ KOSIŃSKI MARCIN KOSIŃSKI
SPÓŁKA JAWNA, Dziękowizna
(540) KOSBUD
(510), (511) 1 chemikalia czyszczące, grunt do ścian, kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje
do okładzin ściennych, kleje do płytek podłogowych, sufitowych i ściennych, 2 farby, lakiery, barwniki, powłoki gruntowe,
3 preparaty do czyszczenia i odświeżania, 17 materiały izolacyjne, materiały uszczelniające, zaprawy izolacyjne, 19 elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, grunt
tynkowy (obrzutka), materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe powierzchnie z fakturą do ścian, wyłożenia ścian,
niemetalowe, do budownictwa, tynk, zaprawy budowlane,
niemetalowe budowlane elementy fasadowe, 35 promocja
sprzedaży dla osób trzecich, usługi organizowania targów
i wystaw handlowych.
(210)
(731)

479586
(220) 2017 11 30
KONIECZNY ŁUKASZ OMNA PHU AXEL STAL,
Ostrzeszów
(540) OMNA

(210)
(731)

61

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 28 zabawki.
(210) 479590
(220) 2017 11 30
(731) JAROS KATARZYNA, Warszawa
(540) SMARTLOT

(531) 18.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające przesyłanie wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do użytku przy przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych
(MMS), oprogramowanie komputerowe do rozmów wideo,
wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych (SMS),
wiadomości błyskawicznych, udostępniania ekranu, przesyłania cyfrowych plików między użytkownikami i sygnalizacji
obecności użytkownika, gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje komunikacyjne są udostępniane użytkownikom
w ramach jednego graficznego interfejsu użytkownika
aplikacji, a wszelka komunikacja bazująca na tych funkcjach
jest przesyłana za pośrednictwem Internetu, 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania
dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, sprzedaż takich
produktów jak: magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przesyłanie wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie
komputerowe do użytku przy przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych
(MMS), oprogramowanie komputerowe do rozmów wideo,
wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych (SMS),
wiadomości błyskawicznych, udostępniania ekranu, przesy-
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łania cyfrowych plików między użytkownikami i sygnalizacji
obecności użytkownika, gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje komunikacyjne są udostępniane użytkownikom
w ramach jednego graficznego interfejsu użytkownika
aplikacji, a wszelka komunikacja bazująca na tych funkcjach
jest przesyłana za pośrednictwem Internetu, 39 transport,
logistyka transportu, spedycja, transport powietrzny, transport autobusowy, transport łodziami, morski, rzeczny, statkami, usługi kierowców, chroniony transport przedmiotów
wartościowych, dostarczanie korespondencji, przesyłek,
dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie],
pakowanie towarów, pakowanie prezentów, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, przewożenie
ładunków, składowanie towarów, rozładunek towarów, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych, fracht, fracht [przewóz towarów], pośrednictwo
frachtowe, holowanie, magazynowanie elektronicznych
nośników danych lub dokumentów, pilotowanie, usługi
nawigacji transportowej, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, rezerwacja transportu, wypożyczanie
pojazdów, wypożyczenie samochodów, prowadzenie biur
turystycznych, rezerwacja miejsc na podróż, transport pasażerski, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi
w zakresie organizowania wycieczek, 42 opracowywanie,
utrzymywanie i aktualizowanie wyszukiwarki sieci telekomunikacyjnej, tworzenie oprogramowania komputerowego,
opracowywanie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie
ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania w celu świadczenia usług przewozowych,
rezerwacji tych usług oraz wysyłania zmotoryzowanych
pojazdów do klientów, usługi komputerowe, mianowicie
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych
użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób
trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci
łącznościowych w tym dla osób trzecich (social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące
oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub
jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub
informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania
treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik
i danych.
(210) 479600
(220) 2017 11 30
(731) YETICO SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Passive+ yetico
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(531) 05.03.06, 05.05.20, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, styropian.
479611
(220) 2017 12 01
POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JAMES DUNCAN
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe jako napoje,
brandy, koktajle, likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa,
rum, whisky.

(210)
(731)

(210) 479642
(220) 2017 12 01
(731) ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA
(540) Alior Bank. Bank Przedsiębiorczości.
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, oprogramowanie i programy komputerowe, oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu,
programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, karty bankowe,
karty kredytowe, karty płatnicze, karty bankomatowe, karty
debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obciążeniowe,
36 usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, prowadzenie rachunków bankowych,
operacje bankowe, walutowe, usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych, kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji przy użyciu kart
kredytowych, kart płatniczych, informacja bankowa, usługi
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi pośrednictwa finansowego, informacje finansowe, operacje
finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
usługi kredytowe, usługi doradcze w zakresie kredytów,
usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami
inwestycyjnymi, tworzenie programów oszczędzania, zawieranie umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi
maklerskie, usługi maklerstwa giełdowego, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi depozytowe, leasing, faktoring,
obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo w zakresie
papierów wartościowych i aktywów, doradztwo finansowe
w sprawach papierów wartościowych, doradztwo walutowe, usługi informacji finansowej dotyczące walut, usługi
ubezpieczeniowe, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowanie
nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem
nieruchomości, wycena i obrót nieruchomościami, sponsorowanie finansowe, sponsoring imprez kulturalnych i sportowych, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, społeczne,
szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne.
(210) 479644
(220) 2017 12 01
(731) KIEWICZ JUSTYNA, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) CHOUCHOU
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet
bielizny damskiej, męskiej i dziecięcej, piżam, szlafroków i akcesoriów bieliźnianych.
(210)
(731)

479645
(220) 2017 12 01
KUJTKOWSKA-GLANERT DOMINIKA HAIR4YOU,
Gdańsk
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(540) hair4you
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów jak
szampony do włosów, odżywki do włosów, toniki do włosów,
maseczki do włosów, żele i balsamy do włosów, emulsje i śmietanki oraz mleczka kosmetyczne do pielęgnacji włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy
naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy, 26 włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy
sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze
z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy,
pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę, pasemka na ultradźwięk, włosy na taśmie materiałowej, włosy na taśmie silikonowej, włosy na spinkach, grzywki, kitki z włosów na spinkach, peruki z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki
z włosów do fryzur, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów
detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży
bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak włosy ludzkie
jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako
protezy, włosy syntetyczne jako protezy, włosy ludzkie, włosy
naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka na mikroringi, keratyna, włosy
na taśmie, tapeon, włosy na clip, grzywki, kitki z włosów, peruki
i wyroby perukarskie, akcesoriów do przedłużania włosów oraz
wyrobów perukarskich, szczotki do włosów, grzebienie do włosów, 44 przedłużanie i zagęszczanie włosów, masaż, masaż leczniczy, masaż rehabilitacyjny, masaż relaksacyjny, masaż klasyczny, masaż gorącymi kamieniami, masaż aroma-terapeutyczny,
masaż czekoladowy, drenaż limfatyczny, masaż wspomagający
odchudzanie, masaż bańką chińską, henna, henna brwi, henna
rzęs, regulacja brwi, makijaż trwały, makijaż trwały oczu, makijaż
trwały brwi, zabiegi pielęgnacyjne na twarz, peeling chemiczny, mikrodermabrazja, mikrodermabrazja z infuzją, nieinwazyjna metoda odmładzani skóry, mezoterapia igłowa, medycyna
estetyczna, laserowe usuwanie znamion skórnych, laserowe
usuwanie zmian skórnych, laserowe zamykanie naczyń, depilacja laserowa, odmładzanie i lifting z zastosowaniem nici, pielęgnacja dłoni i paznokci, manicure, pedicure, mikrodermabrazja
diamentowa, aromaterapia, chirurgia plastyczna, fizjoterapia,
fizykoterapia, usługi fryzjerskie, usługi sauny, usługi solarium,
tatuowanie, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi klinik
medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi logopedyczne, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażu, peeling
kawitacyjny, usługi kosmetyczne, medycyna estetyczna, usuwanie zmarszczek, powiększanie ust, odchudzanie, modelowanie
sylwetki, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi w zakresie chirurgii plastycznej, usługi w zakresie kosmetyki leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, odnowy biologicznej, laseroterapii, muzykoterapii, koloroterapii, akupunktury, kroiterapii.
(210) 479649
(220) 2017 12 01
(731) SKARB PAŃSTWA - MINISTER ENERGII, Warszawa
(540) elektromobilność 2025
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(531) 01.15.15, 26.01.01, 26.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 ciężarówki, nadwozia pojazdów, pojazdy
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub
kolejową, przyczepy [pojazdy], rowery, samochody, silniki do pojazdów lądowych, 16 afisze, plakaty, biuletyny
informacyjne, czasopisma [periodyki], etykiety z papieru
lub kartonu, gazety, karty, książki, mapy geograficzne,
materiały piśmienne, rysunki, ulotki, 22 markizy z materiałów tekstylnych, markizy z tworzyw sztucznych, plandeki, pokrowce na pojazdy [plandeki], 25 odzież, 35 badania rynkowe, informacja o działalności gospodarczej,
komputerowe bazy danych i pozyskiwanie danych do takich baz, produkcja filmów reklamowych, projektowanie
materiałów reklamowych, reklama, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług.
(210) 479652
(220) 2017 12 01
(731) RÓLKA PIOTR COLET, Kozłowo
(540) COLET

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 35 sprzedaż mebli, 40 produkcja mebli.

479653
(220) 2017 12 01
SKLEP OGNIOWY JAKUB TODRYK, JAROSŁAW WASIK
SPÓŁKA JAWNA, Śrem
(540) Wódka strażacka
(510), (511) 33 wódka.
(210)
(731)

479655
(220) 2017 12 01
British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn,
GB
(540) PODS
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony,
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły
dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry do papierosów, przyrządy
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wybory tytoniowe do podgrzewania, urządzenia elektryczne do podgrzewania papierosów lub tytoniu oraz części takich urządzeń.
(210)
(731)

(210) 479657
(220) 2017 12 02
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) WHITE SILK
(510), (511) 29 mleko, jogurt, kefir, koktajle mleczne, masło,
napoje mleczne z przewagą mleka, produkty mleczarskie,
serwatka, śmietana, zsiadłe mleko.
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(210) 479658
(220) 2017 12 02
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) White Silk

(531)

26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.02.01,
29.01.14
(510), (511) 29 mleko, jogurt, kefir, koktajle mleczne, masło,
napoje mleczne z przewagą mleka, produkty mleczarskie,
serwatka, śmietana, zsiadłe mleko.
479660
(220) 2017 12 02
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AUTOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Solec Kujawski
(540) Hardtruck
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 15.07.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 oleje i smary samochodowe, oleje smarujące
do urządzeń samochodowych, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne, oleje smarowe do silników
pojazdów mechanicznych, oleje do samochodowych przekładni głównych, oleje smarowe jako oleje hydrauliczne,
oleje zawierające dodatki antykorozyjne, mineralne oleje
smarowe, smary do pojazdów silnikowych, samochodowe
mieszanki smarujące, smar do klocków hamulcowych, smary
będące olejami przekładniowymi, preparaty do redukcji tarcia ślizgowego pomiędzy dwoma powierzchniami, dodatki
niechemiczne do olejów, dodatki niechemiczne do olejów
silnikowych, dodatki niechemiczne do smarów, dodatki niechemiczne do paliwa, dodatki niechemiczne do benzyny,
dodatki niechemiczne do cieczy hydraulicznych, dodatki
niechemiczne do cieczy chłodząco-smarujących, dodatki
niechemiczne do olejów przekładniowych, dodatki niechemiczne do środków poprawiających spalanie, oleje stosowane w obróbce metali, oleje do obróbki cieplnej stosowane
podczas obróbki metali, oleje smarujące do chłodzenia
metalu podczas skrawania, smary do użytku przy obróbce
skrawaniem metali, 12 części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, części karoserii do pojazdów mechanicznych,
części konstrukcyjne do pojazdów mechanicznych, nadwozia do pojazdów mechanicznych, podwozia do pojazdów
mechanicznych, części nadwozia pojazdów mechanicznych,
części podwozia pojazdów mechanicznych, modułowe
układy podwozi do pojazdów, karoserie do pojazdów mechanicznych, elementy do karoserii pojazdów, części blacharskie do karoserii pojazdów [ukształtowane], kabiny pojazdów, elementy składowe zawieszenia kabiny, osie [części
pojazdów lądowych], układy hamulcowe do pojazdów i czę-
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ści do nich, układy zawieszenia do pojazdów i części do nich,
układy kierownicze do pojazdów i części do nich, układy
przeniesienia napędu i części do nich, mechanizmy napędowe [części pojazdów lądowych], mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, przekładnie zębate do pojazdów lądowych, hamulce do pojazdów, zestawy hamulcowe
do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, okładziny
hamulcowe do pojazdów, części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, amortyzatory do pojazdów mechanicznych,
amortyzatory zawieszenia w pojazdach, sprężyny do systemów zawieszenia do pojazdów, tuleje do pojazdów, sworznie do pojazdów, obwody hydrauliczne do pojazdów, cylindry amortyzujące [części do pojazdów], cylindry hamulcowe
do pojazdów, cylindry sprzęgieł do pojazdów lądowych,
bębny hamulcowe do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, dźwignie zmiany biegów do pojazdów,
skrzynie biegów [części do pojazdów lądowych], mechanizmy zwrotnicze do pojazdów, kolumny kierownicy do pojazdów, kierownice pojazdów do pojazdów mechanicznych,
łączniki hydrauliczne do pojazdów, koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia
antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, mechaniczne urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, 40 usługi
w zakresie obróbki metalu, obróbka metalurgiczna, obróbka
[kształtowanie] metalu, obróbka metali [skrawanie], obróbka
skrawaniem części metalowych, blacharstwo, chromowanie,
cięcie metalu, antykorozyjna obróbka części metalowych,
kształtowanie elementów metalowych.
(210) 479674
(220) 2017 12 04
(731) FUNDACJA MAGNALIA DEI, Ślemień
(540) Magnalia Dei
(510), (511) 45 agencje osób towarzyszących [społeczne],
doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, doradztwo duchowe, doradztwo duszpasterskie, doradztwo
w przypadku straty bliskiej osoby, doradztwo w sprawach
małżeńskich, doradztwo w zakresie relacji osobistych, dostarczanie odzieży dla osób w potrzebie [usługi charytatywne], dostarczanie obuwia osobom potrzebującym [usługi
charytatywne], ewangelizacyjne usługi duszpasterskie, internetowe usługi zapoznawania osób, internetowe usługi w zakresie kojarzenia par, organizowanie ceremonii religijnych,
organizowanie zgromadzeń religijnych, poradnictwo duchowe, poradnictwo duszpasterskie, świadczenie usług modlitewnych, udostępnianie informacji o religii, usługi ewangelizacyjne, usługi kojarzenia par, usługi mediacyjne w sporach
małżeńskich, usługi religijne.
479684
(220) 2017 12 04
PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnowskie Góry
(540) PRAGMAGO
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 36 doradztwo i analiza finansowa, faktoring,
zarządzanie finansami, usługi finansowe, operacje finansowe, pożyczki (usługi finansowe), transakcje finansowe, zarządzanie finansami, zarządzanie portfelem nieruchomości,
pożyczki dla handlowców pod zastaw kont należności, ściąganie należności i faktoring, pożyczki finansowe dla handlu,
usługi agencji faktoringowych, usługi konsultingu finanso-
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wego, usługi transakcji finansowych on-line, usługi w zakresie faktoringu świadczone za pośrednictwem Internetu,
usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu
i za pomocą telefonu.
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479694
(220) 2017 12 04
ZIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sucha Beskidzka
(540) PODŁOGA BESKIDZKA
(210)
(731)

(210) 479688
(220) 2017 12 04
(731) GAZUNO LANGOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(540) gazuno gazowe pompy ciepła
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 podłogi niemetalowe, deski podłogowe,
listwy niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, okładziny
drewniane, parkiety, płytki parkietowe, podłogowe płytki niemetalowe, podłogowe płytki parkietowe, boazeria
niemetalowa.
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 gazowe pompy ciepła, osprzęt i automatyka
do urządzeń grzewczych, agregaty chłodnicze.
479690
(220) 2017 12 04
SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE,
Lublin
(540) HONEYMOON
(510), (511) 33 miody pitne.

(210)
(731)

(210) 479691
(220) 2017 12 04
(731) KOLEJ BAŁTYCKA SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) KOLEJ BAŁTYCKA OT Logistics Group

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 rachunkowość, doradztwo podatkowe (rachunkowość), planowanie podatkowe (rachunkowość),
rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, planowanie działalności gospodarczej, planowanie strategiczne dla
działalności gospodarczej, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc, usługi doradcze
i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 36 pożyczki, bankowe usługi
przyjmowania depozytów, 39 transport, transport lądowy,
transport kolejowy, transport towarów, transport towarów
koleją, usługi w zakresie organizowania transportu kolejowego, transport rurociągami, usługi transportowe, transport
drogowy pasażerów, transport i dostawy towarów, usługi
transportu kolejowego pasażerskiego, odbiór, transport
i dostawa towarów, usługi w zakresie transportu towarów,
przewóz towarów, usługi przewozu, usługi przewoźnika,
usługi przewozowe towarów, przewożenie i dostarczanie
towarów, spedycja towarów, transport lądowy pasażerów,
transport lądowy osób, skomputeryzowane planowanie
związane z transportem, holowanie, załadunek i rozładunek
towarów, logistyka transportu, organizowanie transportu ładunków, organizowanie transportu towarów, dostarczanie
informacji dotyczących transportu, usługi w zakresie organizowania transportu, rezerwowanie transportu kolejowego,
wynajmowanie transportu kolejowego, wynajem pojazdów
transportowych.

(210) 479695
(220) 2017 12 04
(731) SZYMAŃSKA-BLACKLER JUSTYNA, Gdynia
(540) JĘZYKI DLA WIERCIPIĘTÓW
(510), (511) 41 nauczanie języków obcych, usługi w zakresie
nauczania języków obcych, organizacja kursów językowych,
zapewnianie kursów językowych, kursy językowe, edukacja
językowa, usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych,
nauczanie języków, organizowanie indywidualnej nauki języków, świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod
nauczania języków, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne w zakresie języków, usługi w zakresie nauczania języków, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych
z nauką języków, nie do pobrania.
479711
(220) 2017 12 04
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) TAMOPTIM
(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 zawarte w tej klasie, 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.
(210)
(731)
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(210) 479722
(220) 2017 12 04
(731) EURICA LTD PRIVATE LIMITED, Rotherham, GB
(540) eurica We are better every day

(531) 14.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa pracy (employment
agency services).
(210) 479723
(220) 2017 12 04
(731) ROBIŃSKI MAKSYMILIAN HOOM, Gniezno
(540) hoom

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 lustra [meble], lustra łazienkowe, lustra ścienne, lustra [nieprzenośne], lustra z nadrukiem, szkło srebrzone [lustra], lustra (srebrzone szkło), lustra i lusterka stojące,
lustra z elektrycznym oświetleniem, lustra o pełnej długości
w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe [psyche], stoły, stoły
biurowe, stoły konferencyjne, stoły toaletowe, stoły [meble],
stoły piknikowe, stoły komputerowe, stoły kuchenne, stoły
marmurowe, stoły kreślarskie, stoły metalowe, blaty stołów, kontuary [stoły], stoły warsztatowe, biurka i stoły, stoły
do pracy, stoły do kartotek, stoły z kozłami, stoły kreślarskie
[meble], stoły do jadalni, stoły wystawowe [gabloty], stoły
do pisania, stoły do celów toaletowych, stoły z opuszczanym
blatem, stoły na jednej nodze, stoły warsztatowe z imadłem,
niemetalowe, stoły do użytku w ogrodach, stoły łączone
na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], stoły przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu
się, stołki obrotowe, stołki barowe, wysokie stołki [meble],
klękosiady [stołki - klęczniki], taborety, podnóżki [taborety],
taborety łazienkowe, taborety ruchome [meble], taborety
ze schodkiem, taboret podest [stopa słonia], taborety - podesty [stopa słonia], taborety ze schodkiem [meble], krzesła,
krzesła składane, krzesła biurowe, krzesła stołowe, krzesła
obrotowe, krzesła bankietowe, ławy kawowe, stoliki kawowe,
konsole, stoły z betonu, stoły z drewna, krzesła na kółkach,
krzesła [fotele] biurowe, krzesła na jednej nodze, wysokie
krzesła dla dzieci, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, regały, regały metalowe, regały składane, regały [meble], regały
na gazety, regały drewniane [meble], regały na rośliny, systemy półkowe [regały], półki sklepowe [regały], regały do przechowywania, niemetalowe regały magazynowe [meble],
regały z metalu [meble], biblioteczki [regały na książki],
gondole sklepowe, niemetalowe [regały wielostronne], regały metalowe (systemy półkowe) [meble], regały metalowe
[stojaki z półkami], półki z krawędziami do regałów, pręty
regałowe do półek [niemetalowe], przemieszczalne metalowe regały do przechowywania [meble], regały niemetalowe
[meble] do celów magazynowych, przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania [meble], regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych, regały
wystawowe do wystawiania towarów w celach sprzedaży,
szafy, szafy [meble], szafy z lustrami, szafy wnękowe, szafy
na dokumenty w postaci mebli.
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(210) 479724
(220) 2017 12 04
(731) ROBIŃSKI MAKSYMILIAN HOOM, Gniezno
(540) HOOM
(510), (511) 20 lustra [meble], lustra łazienkowe, lustra ścienne, lustra [nieprzenośne], lustra z nadrukiem, szkło srebrzone [lustra], lustra (srebrzone szkło), lustra i lusterka stojące,
lustra z elektrycznym oświetleniem, lustra o pełnej długości
w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe [psyche], stoły, stoły
biurowe, stoły konferencyjne, stoły toaletowe, stoły [meble],
stoły piknikowe, stoły komputerowe, stoły kuchenne, stoły
marmurowe, stoły kreślarskie, stoły metalowe, blaty stołów, kontuary [stoły], stoły warsztatowe, biurka i stoły, stoły
do pracy, stoły do kartotek, stoły z kozłami, stoły kreślarskie
[meble], stoły do jadalni, stoły wystawowe [gabloty], stoły
do pisania, stoły do celów toaletowych, stoły z opuszczanym
blatem, stoły na jednej nodze, stoły warsztatowe z imadłem,
niemetalowe, stoły do użytku w ogrodach, stoły łączone
na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], stoły przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu
się, stołki obrotowe, stołki barowe, wysokie stołki [meble],
klękosiady [stołki - klęczniki], taborety, podnóżki [taborety],
taborety łazienkowe, taborety ruchome [meble], taborety
ze schodkiem, taboret podest [stopa słonia], taborety - podesty [stopa słonia], taborety ze schodkiem [meble], krzesła,
krzesła składane, krzesła biurowe, krzesła stołowe, krzesła
obrotowe, krzesła bankietowe, ławy kawowe, stoliki kawowe,
konsole, stoły z betonu, stoły z drewna, krzesła na kółkach,
krzesła [fotele] biurowe, krzesła na jednej nodze, wysokie
krzesła dla dzieci, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, regały, regały metalowe, regały składane, regały [meble], regały
na gazety, regały drewniane [meble], regały na rośliny, systemy półkowe [regały], półki sklepowe [regały], regały do przechowywania, niemetalowe regały magazynowe [meble],
regały z metalu [meble], biblioteczki [regały na książki],
gondole sklepowe, niemetalowe [regały wielostronne], regały metalowe (systemy półkowe) [meble], regały metalowe
[stojaki z półkami], półki z krawędziami do regałów, pręty
regałowe do półek [niemetalowe], przemieszczalne metalowe regały do przechowywania [meble], regały niemetalowe
[meble] do celów magazynowych, przemieszczalne niemetalowe regały do przechowywania [meble], regały wystawowe do prezentacji towarów w celach wystawowych, regały
wystawowe do wystawiania towarów w celach sprzedaży,
szafy, szafy [meble], szafy z lustrami, szafy wnękowe, szafy
na dokumenty w postaci mebli.
479725
(220) 2017 12 04
SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BRAZOFLAMIN
(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, opatrun(210)
(731)
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ki 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 zawarte w tej klasie, 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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finansowej, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie aktywami, lokaty kapitału.
479730
(220) 2017 12 04
ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
(210)
(731)

479726
(220) 2017 12 04
ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 działalność finansowa, tworzenie funduszy
inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo inwestycyjne, w tym
pośrednictwo w dystrybucji, zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów
uczestnictwa funduszy zagranicznych, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, pośrednictwo
w usługach finansowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, inwestowanie na rynku kapitałowym, usługi finansowe, usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi powiernicze, doradztwo
finansowe i inwestycyjne, analizy finansowo - ekonomiczne,
wycena finansowa, badanie rynku w sektorze finansowo - inwestycyjnym, dostarczanie skomputeryzowanej informacji
finansowej, zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie aktywami, lokaty kapitału.
479728
(220) 2017 12 04
ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ORIGIN
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa, tworzenie funduszy
inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo inwestycyjne, w tym
pośrednictwo w dystrybucji, zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów
uczestnictwa funduszy zagranicznych, inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, pośrednictwo
w usługach finansowych, pośrednictwo giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, inwestowanie na rynku kapitałowym, usługi finansowe, usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi powiernicze, doradztwo
finansowe i inwestycyjne, analizy finansowo-ekonomiczne,
wycena finansowa, badanie rynku w sektorze finansowo inwestycyjnym, dostarczanie skomputeryzowanej informacji

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa, tworzenie funduszy
inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo inwestycyjne, w tym
pośrednictwo w dystrybucji, zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, inwestycje
finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo giełdowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, inwestowanie na rynku
kapitałowym, usługi finansowe, usługi transferu i transakcji
w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi powiernicze,
doradztwo finansowe i inwestycyjne, analizy finansowo-ekonomiczne, wycena finansowa, badanie rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, zarządzanie zbiorczym
portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie aktywami, lokaty kapitału.
479733
(220) 2017 12 04
ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540)		 ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
(510), (511) 36 działalność finansowa, tworzenie funduszy
inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo inwestycyjne, w tym
pośrednictwo w dystrybucji, zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, inwestycje
finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednictwo giełdowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, inwestowanie na rynku
kapitałowym, usługi finansowe, usługi transferu i transakcji
w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi powiernicze,
doradztwo finansowe i inwestycyjne, analizy finansowo-ekonomiczne, wycena finansowa, badanie rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, zarządzanie zbiorczym
portfelem papierów wartościowych, zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, zarządzanie aktywami, lokaty kapitału.
(210)
(731)

(210)
(731)

479735
(220) 2017 12 05
ARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra
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(540) Food Gallery ARTURO

(531) 03.04.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 buraki przetworzone, chrupki ziemniaczane,
czipsy: odtłuszczone, ziemniaczane, owocowe, drób, nieżywy, dziczyzna nieżywa, dżemy także imbirowe, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, galaretki jadalne, galarety mięsne, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary
nieżywe, jaja świeże a także proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir, kiełbaski w cieście, kiełbasy, kiszone warzywa, koktaile mleczne,
kompot, koncentraty na rosół, konserwy mięsne, konserwy
rybne, korniszony także z jarzynami w occie, krem na bazie
masła, krewetki nieżywe także różowe, krokiety, łosoś, martwy, małże nieżywe także jadalne, margaryna, marmolada,
masło także arachidowe, kakaowe, kokosowe, miąższ owoców, mięso: konserwowane, ekstrakty mięsne, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały spreparowane, mleczne
produkty, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko
także albuminowe, proteinowe, ryżowe, sojowe, mrożone
owoce, oleje jadalne: kostny, kukurydziany, palmowy, rzepakowy, z oliwek, słonecznikowy, sezamowy, z siemienia lnianego, oliwki konserwowane, orzechy kokosowe obrobione,
orzechy palmowe obrobione, orzechy preparowane także
arachidowe, ostrygi nieżywe, owoce: kandyzowane, konserwowane także w alkoholu, lukrowane, w puszkach, owocowe galaretki, sałatki i skórki, pasta z ciecierzycy jako humus,
pasty do kanapek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki,
pestki słonecznika przetworzone, pikle, płatki ziemniaczane,
potrawy z ryb dla ludzi, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetworzona ikra rybia, pulpa owocowa i miazga owocowa, pyłki kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe,
rodzynki, rosół, ryby: konserwowane, nieżywe, solone i żywność produkowana z nich, sałatki warzywne, sałatki owocowe, sardynki, martwe, sery, serwatka, skorupiaki, nieżywe,
skórki owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja
konserwowana spożywcza, sok pomidorowy do celów kulinarnych, soki roślinne do gotowania, sos żurawinowy jako
kompot, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, szynka,
śledzie, martwe, śmietana i produkty mleczarskie ze śmietany, tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk
martwy, warzywa: gotowane, konserwowane, suszone,
w puszkach, wątroba, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, ziemniaki zapiekane w cieście, zsiadłe mleko, zupy i także ich składniki do ich sporządzania oraz zupy jarzynowe
jako przetwory, żółtka jajek, 30 anyż gwiaździsty, aromaty
do żywności, aromaty do napojów, aromaty do ciast inne
niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje
esencyjne, aromaty inne niż oleje esencje, bułka tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy jako produkty zbożowe,
chleb także bezdrożdżowy, chow-chow przyprawa, chutney, ciasta także mączne i w proszku, ciastka ryżowe, ciasto
na ciastka, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier spożywczy, cukierki także miętowe i karmelki oraz pastylki i pomadki, curry jako przyprawa, cykoria jako substytut kawy,
cynamon, czekolada i napoje na jej bazie, dekoracje cukiernicze do ciast, gałka muszkatołowa, glazury do szynki, gofry,
gotowe potrawy oparte na kluskach, goździki, grysik kukurydziany, guma do żucia jako słodycze, herbata także mrożo-

Nr ZT04/2018

na, herbatniki także petit-beurre, imbir, imbirowe pieczywo,
jęczmień gnieciony łuskany, jogurt mrożony, kakao i wyroby
z niego, kanapki, kapary, kasze spożywcze także owsiane
i manna, kawa również palona, keczup, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie
mleka, kluski, krakersy, krem angielski, kurkuma do żywności,
kuskus - kasza, lody spożywcze i środki wiążące do nich oraz
w proszku, lód naturalny lub sztuczny również do napojów
chłodzących, lukier do ciast, lukrecja stosowania w cukiernictwie, majonezy, makaron: rurki, wstążki, makaroniki jako
wyroby cukiernicze, marcepan, marynaty, mąka: mielona,
pszenna, gorczycowa, jęczmienna, kukurydziana, owsiana,
orzechowa, sojowa, ziemniaczana, z roślin strączkowych
i produkty z nich zawarte w tej klasie, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miód,
mleczko pszczele, mrożony jogurt, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, napoje kakaowe
z mlekiem, kawowe z mlekiem, na bazie czekolady, na bazie
herbaty, na bazie kakao, na bazie kawy, ocet także piwny,
orzechy laskowe, orzechy w czekoladzie, otręby zbożowe,
owies: gnieciony, łuskany i produkty spożywcze na jego
bazie, owocowe musy i sosy, owocowe galaretki jako słodycze, pasta z soi jako przyprawa, paszteciki, pesto, pieczywo
imbirowe, pielmieni jako pierogi, pieprz: ziołowy i również
jako przyprawa, piernik, pierożki ravioli, pizze, placki, płatki
owsiane, płatki kukurydziane, potrawy na bazie mąki, pralinki, prażona kukurydza - popcorn, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, preparaty
zbożowe, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, przyprawy, puddingi, relish - sos przyprawowy
na bazie owoców lub warzyw, roślinne preparaty zastępujące kawę, ryż, sajgonki, soda spożywcza, sojowa pasta oraz
sos, sorbety jako lody, sosy przyprawowe, sosy mięsne, sosy
sałatkowe, sosy pomidorowe, sól kuchenna, sól do konserwowania żywności, woda morska do gotowania, spaghetti,
suchary, sushi, syrop cukrowy, szafran tarty także z owocami,
trortille, wanilia, wanilina - substytut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby
cukiernicze i pasta na bazie migdałów, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, wysoko-proteinowe batoniki zbożowe,
zakwas, zaczyn, ziele angielskie, zioła konserwowane, przyprawy, żywność na bazie mąki, 31 buraki, cebula świeża, cykoria jako sałata, czosnek świeży, dynie, groch świeży, ogórki
świeże, oliwki świeże, orzechy kokosowe, orzechy laskowe,
orzechy, orzechy arachidowe, otręby zbożowe, owoce cytrusowe, owoce świeże, pomarańcze, pory świeże, rośliny
strączkowe świeże, rośliny suszone do dekoracji, sałata świeża, sezam jadalny, nieprzetworzony, szpinak świeży, trufle
świeże, trzcina cukrowa, soczewica świeża, warzywa świeże, winogrona świeże, ziemniaki, zioła ogrodowe świeże,
32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do produkcji
napojów, lemoniada, mleko migdałowe jako napój, napój,
moszcz z winogrona niesfermentowany, napoje bezalkoholowe także z mleka orzechowego, z owoców, z sarsapillą,
na bazie miodu, na bazie aloesu, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie soi, inne niż
substytuty mleka, napoje serwatkowe, nektary owocowe
bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo
imbirowe, piwo także słodowe, preparaty do produkcji napojów, preparaty do produkcji wody gazowanej, preparaty
do sporządzania likierów, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, proszek do wytwarzania napojów gazowanych,
sok jabłkowy, soki i napoje pomidorowe, soki i napoje warzywne, soki owocowe, sorbety w postaci napojów, syropy
do lemoniady, syropy do napojów, wody: gazowane, mineralne, litowe, selcerskie, stołowe.
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(210) 479740
(220) 2017 12 05
(731) OTULAK TOMASZ ALEKSANDER, Nidzica
(540) OT YACHTING

69

(540) GAŚNICA PRAGNIENIA Ilość środka gaszącego
Dębowa Polska Instrukcja użycia

(531) 27.05.01, 26.01.02, 18.03.02
(510), (511) 14 biżuteria, 20 meble.
(210) 479743
(220) 2017 12 05
(731) SZLINGIERT DOMINIK FIRMA HANDLOWA, Biłgoraj
(540) Brilu
(510), (511) 18 torebki, torby, walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 obuwie,
odzież, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą.
(210) 479744
(220) 2017 12 05
(731) STYKAŁA PIOTR P.H.U. EDANO, Uścikowo
(540) EXTRU FISH

(531)

26.04.04, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16, 26.04.01,
26.04.08, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 02.09.08, 02.09.25,
02.09.14, 19.03.25, 12.03.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(210) 479753
(220) 2017 12 05
(731) CIOŁEK IZABELA DEFINE OFFICES, Wrocław
(540) Figa z Makiem

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 31 pasze zwierzęce składające się z soi.
(210) 479750
(220) 2017 12 05
(731) ZDERO SEBASTIAN, Opole
(540) Cooltherm KLIMATECHNIK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.15
(510), (511) 43 usługi barów i restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi świadczone przez bary bistro, usługi cateringu
zewnętrznego.
(210) 479754
(220) 2017 12 05
(731) Fyrklövern AB, Malmö, SE
(540) Polska 100 by Apilanlehti
(510), (511) 8 sztućce, 16 rysunki, odbitki graficzne, 21 szkło
[naczynia] i porcelana.

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 04.05.02
(510), (511) 37 instalacja urządzeń do klimatyzacji, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
urządzeń do klimatyzacji, instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, renowacja instalacji
przemysłowych.
(210)
(731)

479752
(220) 2017 12 05
DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siedlce

479757
(220) 2017 12 05
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo
(540) POLSKIE Z NATURY

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 29 produkty mleczne, masło, masła z dodatkiem
oleju, masło czekoladowe, masło kakaowe, masłopodobne
produkty, twarogi, twarożki, twarogi do smarowania, serki
ziarniste, sery, produkty seropodobne, serki, serki kremowe,
serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietanka,
tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne,
desery mleczne, serwatka, kefir, maślanka, mleko do kawy (zabielacze do kawy), śmietanka do kawy, 32 napoje serwatkowe.
479758
(220) 2017 12 05
BUDNIOK PAWEŁ PATRYCJUSZ PEDAGO, KRAJOWY
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ADMINISTRACJI, Kraków
(540) KOKA Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja rozrywka, sport, nauczanie i szkolenia, szkolenia nauczycieli, szkolenia personelu, szkolenia
przemysłowe, szkolenia edukacyjne szkolenia komputerowe,
skomputeryzowane szkolenia, szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, usługi szkolenia zawodowego, prowadzenie warsztatów [szkolenia], udzielanie kursów szkolenia
zawodowego, zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego,
szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, usługi w zakresie szkolenia
zawodowego, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych,
usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, doradztwo w zakresie szkolenia
zawodowego, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi edukacyjne związane
ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, usługi szkolenia kadry w dziedzinie handlu detalicznego, szkolenia z zakresu stosunków
pomiędzy pracodawcami i pracownikami, edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, nauczanie
i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii
informacyjnej, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, publikowanie dokumentów
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw
socjalnych, szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne],
organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, konferencje (organizowanie i prowadzenie -).
479760
(220) 2017 12 05
STEPINSKI PIOTR GRZEGORZ PIXTAIL,
Konstancin-Jeziorna
(540) RASPBERRY REPUBLIC
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.07.08
(510), (511) 25 body [bielizna], bokserki, chustki [apaszki],
czapki [nakrycia głowy], daszki [nakrycia głowy], dzianina
[odzież], kąpielówki, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim
rękawem, kurtki, legginsy, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy, obuwie, odzież, odzież z imitacji skóry, opaski na głowę, piżamy, rajstopy, rękawiczki ,skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, sukienka
na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szaliki, szlafroki,
wyprawki dziecięce [odzież].
479761
(220) 2017 12 05
ŚLOSORZ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE ADIBUD, Mysłowice
(540) ZWILADI
(510), (511) 1 środki chemiczne przeznaczone dla przemysłu górniczego, służące zwłaszcza do zwilżania pyłów
węglowych.
(210)
(731)

479762
(220) 2017 12 05
FIGURES KANCELARIA RACHUNKOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) FIGURES KANCELARIA RACHUNKOWA

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01
(510), (511) 35 rachunkowość, audyt przedsiębiorstw, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo
księgowe w zakresie podatków, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo
związane z audytem, dostarczanie raportów dotyczących
informacji rachunkowych, księgowanie kosztów, księgowość, księgowość administracyjna, księgowość i prowadzenie ksiąg, księgowość i rachunkowość, przygotowywanie
profesjonalnych bilansów dla firm, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla przedsiębiorstw, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe,
przygotowywanie zeznań podatkowych, rachunkowość,
księgowość i audyt, rachunkowość komputerowa, rachunkowość na rzecz osób trzecich, rachunkowość, w szczególności księgowość, rachunkowość w zakresie zarządzania
kosztami, sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie
sprawozdań finansowych, sporządzanie wyciągów z konta,
udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość],
usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania,
zarządzanie rachunkowością, usługi księgowania kosztów
opłat szkolnych, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć,
usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi
podatkowe, usługi rachunkowe w zakresie kosztów na rzecz
przedsiębiorstw rolniczych, usługi rachunkowości w zakresie
czesnego, zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, zarządzanie rachunkami
firm, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi
w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, skomputeryzowana księgowość, skomputeryzowana
rachunkowość, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku
[rachunkowość], skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości,
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porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, planowanie podatkowe [rachunkowość], doradztwo
w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo podatkowe [rachunkowość], doradztwo księgowe w zakresie
sporządzania zeznań podatkowych, audyt skomputeryzowany, audyt sprawozdań finansowych, audyty finansowe.
479763
(220) 2017 12 05
BODZIACHOWSKI ARTUR MNIAM MNIAM SLOW
FOOD, Częstochowa
(540) Mniam mniam slow food
(210)
(731)

(531) 05.07.11, 05.07.22, 08.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 bary, bary szybkiej obsługi [snack-bary], dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków,
restauracje oferujące dania na wynos, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, usługi barów i restauracji, usługi
barów typu fast-food na wynos, usługi restauracji fast-food,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi snack-barów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi
w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia
na wynos, usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach.
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(531) 02.03.08, 02.03.23, 09.05.01, 09.05.02, 29.01.13
(510), (511) 40 usługi szycia, szycie zasłon, szycie (produkcja
na zamówienie).
(210) 479767
(220) 2017 12 06
(731) MIŚNIAKIEWICZ KONRAD, Warszawa
(540) e-ArchDoc

(531) 01.15.11, 20.05.11, 20.05.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, 38 usługi telekomunikacyjne, 42 usługi
w zakresie technologii informatycznych!, usługi naukowe
i technologiczne.
479772
(220) 2017 12 06
FABRYKA WÓDEK POLMOS ŁAŃCUT
SPÓŁKA AKCYJNA, Łańcut
(540) Polonaise
(210)
(731)

(210) 479766
(220) 2017 12 05
(731) ŁOWCZANIN ANDRZEJ SZYJEMY, Strzegom
(540)

(531)

29.01.14, 19.07.01, 27.05.01, 26.04.03, 26.04.09, 26.05.04,
26.04.02, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
479781
(220) 2017 12 06
SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo
(540) OptiCeum
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i leki weterynaryjne.
(210)
(731)
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(210) 479800
(220) 2017 12 06
(731) KIESZKOWSKI RAFAŁ AGRAF, Leszno
(540) 123 ŁAZIENKA

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14, 12.03.03, 26.04.16
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
za pośrednictwem Internetu oraz w sklepach stacjonarny
następujących towarów: wyposażenie łazienek, wyposażenie kuchni, urządzenia grzewcze.
(210) 479801
(220) 2017 12 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) NEBU NEBU MUCO polpharma

(531)

01.15.15, 19.13.21, 25.01.15, 25.05.25, 26.01.02, 26.04.08,
26.04.18, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210) 479802
(220) 2017 12 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) NEBU NEBU HIPERTONIC polpharma

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.04.08, 26.04.18, 26.01.02, 01.15.15,
19.13.21, 25.05.25, 25.01.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
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(210) 479806
(220) 2017 12 06
(731) JAJCZYK EMIL, Grodzisk Wielkopolski
(540) BIZZAJ
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 31 płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 39 transport.
479807
(220) 2017 12 06
TRESCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ
(540) SALEREZERWACJE.PL

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń, w szczególności
pomieszczeń handlowych, biurowych, sal wystawowych,
pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń, w szczególności
pomieszczeń handlowych, biurowych, sal wystawowych,
wynajem sal, w szczególności sal konferencyjnych lub szkoleniowych, pośrednictwo w wynajmie sal, w szczególności sal
konferencyjnych lub szkoleniowych, 41 wynajem pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych
lub sportowych, pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń
do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub
sportowych, wynajem sal do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, w szczególności sal
konferencyjnych lub szkoleniowych, pośrednictwo w wynajmie sal do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, w szczególności sal konferencyjnych
lub szkoleniowych, 43 wynajem pomieszczeń do obsługi
wydarzeń, na posiedzenia lub biurowych, pośrednictwo
w wynajmie pomieszczeń do obsługi wydarzeń, na posiedzenia lub biurowych, wynajem sal do obsługi wydarzeń,
na posiedzenia lub biurowych, w szczególności sal konferencyjnych lub szkoleniowych, pośrednictwo w wynajmie
sal do obsługi wydarzeń, na posiedzenia lub biurowych,
w szczególności sal konferencyjnych lub szkoleniowych, zapewnianie zaopatrzenia w żywność i napoje, w szczególności podczas konferencji lub szkoleń.
479808
(220) 2017 12 06
TRESCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, POZNAŃ
(540) SALE REZERWACJE.PL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń, w szczególności
handlowych, biurowych, sal wystawowych, pośrednictwo
w wynajmie pomieszczeń w szczególności handlowych,
biurowych, sal wystawowych, wynajem sal, w szczególności sal konferencyjnych lub szkoleniowych, pośrednictwo
w wynajmie sal, w szczególności sal konferencyjnych lub
szkoleniowych, 41 wynajem pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych,
pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych,
wynajem sal do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, w szczególności sal konferen-
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cyjnych lub szkoleniowych, pośrednictwo w wynajmie sal
do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub
sportowych, w szczególności sal konferencyjnych lub szkoleniowych, 43 wynajem pomieszczeń do obsługi wydarzeń,
na posiedzenia lub biurowych, pośrednictwo w wynajmie
pomieszczeń do obsługi wydarzeń, na posiedzenia lub biurowych, wynajem sal do obsługi wydarzeń, na posiedzenia
lub biurowych, w szczególności sal konferencyjnych lub
szkoleniowych, pośrednictwo w wynajmie sal do obsługi
wydarzeń, na posiedzenia lub biurowych, w szczególności
sal konferencyjnych lub szkoleniowych, zapewnianie zaopatrzenia w żywność i napoje, w szczególności podczas konferencji lub szkoleń.
(210) 479852
(220) 2017 12 07
(731) OGIEGŁO ARTUR, Jeziorzany
(540) ARTIGRAF
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama radiowa, reklama zewnętrzna, reklama korespondencyjna,
promocja [reklama] koncertów, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama i usługi reklamowe, reklama promocyjna projektów
badawczych, reklama biznesowych stron internetowych,
usługi badawcze związane z reklamą, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), usługi agencji modelek i modeli
związane z reklamą, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, usługi reklamowe, w tym reklama
on-line w sieci komputerowej, reklama towarów i usług
sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, rozpowszechnianie danych
związanych z reklamą, agencje reklamowe, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, reprodukcja
materiału reklamowego, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi promocyjne i reklamowe, plakaty reklamowe (rozlepianie -), udostępnianie powierzchni reklamowej,
publikowanie literatury reklamowej, usługi reklamowe,
doradztwo reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe
świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych,
usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe
dotyczące usług finansowych, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi
reklamowe i promocyjne [publicity], wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -), organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajem
powierzchni reklamowej w pociągach, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów
łącznościowych, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, ocena skutków wywieranych
przez działania reklamowe na odbiorców, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych.
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(210) 479857
(220) 2017 12 07
(731) OWCZAREK SEBASTIAN, Lubartów
(540) Joker napój energetyczny
(510), (511) 32 napój energetyczny.
(210) 479860
(220) 2017 12 07
(731) BANIECKI MAREK, Pelplin
(540) purblok
(510), (511) 17 pianka poliuretanowa, pianka poliuretanowa do celów izolacyjnych, pianka poliuretanowa w blokach,
pianka poliuretanowa w paskach, do użytku w produkcji,
pianka poliuretanowa w odcinkach, do użytku w produkcji,
19 betonowe elementy budowlane, gotowe betonowe elementy budowlane, prefabrykowane elementy budowlane
niemetalowe, bloczki betonowe.
(210) 479861
(220) 2017 12 07
(731) TRUS MARIUSZ, Lublin
(540) ARTROZIN
(510), (511) 5 preparaty wspomagające kondycję zdrowotną
stawów, preparaty wzmacniające chrząstki i kości.
479864
(220) 2017 12 07
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) gospodyni
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma z plakatami, papier na czasopisma, czasopisma o tematyce ogólnej,
dodatki do gazet w postaci czasopism, drukowane komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały drukowane],
książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzienne, periodyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne drukowane,
35 reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, zapewnianie przestrzeni reklamowej
w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
przygotowywanie reklam prasowych, usługi reklamy prasowej, przygotowywanie reklam prasowych, usługi w zakresie
reklamy prasowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, usługi prenumeraty gazet, usługi reklamowe dotyczące
gazet, prenumerata gazet [dla osób trzecich], organizowanie
przestrzeni reklamowej w gazetach, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], usługi prenumeraty gazet
dla osób trzecich, 41 publikowanie książek, czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, wydawanie czasopism,
publikacja czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie
czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism,
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi
konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie czasopism
w postaci elektronicznej w Internecie, wydawanie czasopism
i książek w postaci elektronicznej, publikowanie on-line elek-
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tronicznych książek i czasopism, publikacja książek i czasopism
elektronicznych online (nie do pobrania), publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania,
usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, wydawanie gazet, multimedialne wydania
gazet, publikacja gazet elektronicznych online, publikowanie
elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków,
katalogów i broszur, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych,
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych.
479867
(220) 2017 12 07
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Paterek
(540) ALTHAN
(510), (511) 5 produkty lecznicze, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, syropy do użytku leczniczego.
(210)
(731)

(210) 479869
(220) 2017 12 08
(731) KOCIOŁEK DARIUSZ, Osowiec
(540) BELLA POLONIA
(510), (511) 21 statuetki z chińskiej porcelany, statuetki z porcelany, statuetki z terakoty, naczynia ceramiczne, donice ceramiczne,
pudełka ceramiczne, ozdoby ceramiczne, ceramiczne statuy, ceramiczne statuetki, figurki ceramiczne, rzeźby ceramiczne, kubki
ceramiczne, misy ceramiczne, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby porcelanowe, wyroby garncarskie,
szklane (wyroby-) malowane, ozdobne wyroby porcelanowe,
zdobione wyroby porcelanowe, wyroby szklane malowane, wyroby artystyczne ze szkła, wyroby artystyczne z kryształu, zdobione wyroby z porcelany, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby
artystyczne z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, ozdoby
szklane, ozdoby kryształowe, modele [ozdoby] zrobione z porcelany, modele figurek [ozdoby] wyrabiane z szkła, modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z szkła, modele pojazdów [ozdoby]
wyrabiane z porcelany, modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane
z terakoty, pudełka z porcelany, posągi z porcelany, rzeźby z porcelany, figurki z porcelany, bibeloty z porcelany, ozdoby z porcelany, szyldy z porcelany lub ze szkła, dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, statuy
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła.
479870
(220) 2017 12 07
CROSS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakręt
(540) Denim Outlet CLOTHING
(210)
(731)
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(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, odzież damska, męska i dziecięca,
odzież dziana, odzież sportowa, odzież futrzana, odzież
przeciwdeszczowa, odzież skórzana, dzianina [odzież],
odzież dżinsowa, odzież rekreacyjna, rękawiczki jako odzież,
paski [odzież], odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież],
opaski na głowę [odzież], odzież z imitacji skóry, bielizna,
bielizna nocna, nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], obuwie, obuwie
[z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], paski, szale i chusty
na głowę, apaszki, ocieplacze szyi, wyroby pończosznicze,
skarpetki, 35 kampanie marketingowe, reklama i marketing,
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej obejmujące następujące wyroby: okulary przeciwsłoneczne, etui na okulary przeciwsłoneczne,
ozdoby [biżuteria], breloczki do kluczy [ozdoby], artykuły
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, torebki - paski, torebki-paski na biodra, torby, plecaki, torebki,
teczki, portfele, portmonetki, saszetki biodrowe, kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], odzież, odzież damska,
męska i dziecięca, odzież dziana, odzież sportowa, odzież
futrzana, odzież przeciwdeszczowa, odzież skórzana, dzianina [odzież], odzież dżinsowa, odzież rekreacyjna, rękawiczki
jako odzież, paski [odzież], odzież ze skóry, okrycia wierzchnie
[odzież], opaski na głowę [odzież], odzież z imitacji skóry, bielizna, bielizna nocna, nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy],
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], obuwie, obuwie
[z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], paski, szale i chusty
na głowę, apaszki, ocieplacze szyi, wyroby pończosznicze,
skarpetki, ozdoby do ubrań, ozdoby do włosów [nie z metali
szlachetnych], ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły
do upinania włosów, gumki do kucyków i wstążki do włosów, elastyczne opaski do włosów.
479873
(220) 2017 12 08
TROYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn
(540) LA WIRRUS
(510), (511) 25 odzież damska, odzież męska, odzież młodzieżowa, odzież dziecięca, odzież z tkanin naturalnych
i sztucznych, odzież turystyczna i sportowa, odzież skórzana,
odzież z futer naturalnych i sztucznych, odzież przeciwdeszczowa, odzież z dzianiny, odzież termoaktywna, bielizna osobista, pidżamy, koszule nocne, szlafroki, płaszcze kąpielowe,
odzież plażowa, stroje kąpielowe, t-shirty, swetry, bluzy, bluzki, spodnie, spodnie dresowe, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, pulowery, spódnice, sukienki, paski do odzieży, szelki
do odzieży, apaszki, szaliki, szale, chusty jako odzież, chusty
i chusteczki na głowę, krawaty, rękawiczki, rajstopy, wyroby
pończosznicze, skarpetki, berety, kapelusze, czapki, czapki z daszkiem, opaski na głowę, obuwie damskie, obuwie
męskie, obuwie młodzieżowe, obuwie dziecięce, obuwie
przeciwdeszczowe, obuwie turystyczne i sportowe, obuwie
plażowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, obwoźnej, on line (internetowej), za pośrednictwem telezakupów,
za pośrednictwem środków telekomunikacji w zakresie towarów obejmujących: odzież i obuwie, w tym w szczególności:
odzież damską, odzież męską, odzież młodzieżową, odzież
dziecięcą, odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież
turystyczną, odzież sportową, odzież skórzaną, odzież z futer
naturalnych i sztucznych, odzież przeciwdeszczową, odzież
z dzianiny, odzież termo aktywną, bieliznę osobistą, pidżamy, koszule nocne, szlafroki, płaszcze kąpielowe, odzież plażową, stroje kąpielowe, t-shirty, swetry, bluzy, bluzki, spodnie,
spodnie dresowe, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, pulowe(210)
(731)

Nr ZT04/2018
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479882
(220) 2017 12 08
JPP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) GENERACJASMART

ry, spódnice, sukienki, paski do odzieży, szelki do odzieży,
apaszki, szaliki, szale, chusty jako odzież, chusty i chusteczki
na głowę, krawaty, rękawiczki, rajstopy, wyroby pończosznicze, skarpetki, berety, kapelusze, czapki, czapki z daszkiem,
opaski na głowę, obuwie damskie, obuwie męskie, obuwie
młodzieżowe, obuwie dziecięce, obuwie przeciwdeszczowe,
obuwie turystyczne i sportowe, obuwie plażowe.

(210)
(731)

479875
(220) 2017 12 08
CENTRUM INFORMACYJNE LASÓW PAŃSTWOWYCH,
Warszawa
(540) DOBRE Z LASU 100% NATURY

(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, publikowanie materiałów reklamowych online,
tworzenie tekstów reklamowych, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, badania
i analizy rynkowe, badania konsumenckie, prowadzenie badań marketingowych, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 36 badania finansowe w dziedzinie zarządzania
ryzykiem, udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie inwestycji finansowych, analizy finansowo-ekonomiczne, opracowania finansowe, udzielanie
informacji finansowych, usługi informacji finansowej, sporządzanie raportów i analiz finansowych, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 38 dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem środków elektronicznych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja podkastów, transmisja
treści generowanych przez użytkownika za pośrednictwem
Internetu, dostęp do treści, stron internetowych i portali,
elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii
czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, 41 publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie książek i recenzji, wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, produkcja nagrań wideo, nauczanie i szkolenia,
prezentacja nagrań wideo, usługi publikowania cyfrowych
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów
ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych,
42 badania naukowe, opracowywanie rozwiązań aplikacji
oprogramowania komputerowego, programowanie aplikacji multimedialnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, tworzenie
oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogramowania komputerowego.

(210)
(731)

(531)

05.03.02, 05.09.25, 08.07.17, 09.01.10, 19.01.12, 05.07.21,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 dziczyzna, grzyby konserwowane, kiełbasy,
kiełbasy surowe, kiełbasy wędzone, mięso gotowe do spożycia, mięso świeże, mięso wędzone, mięso w puszce [konserwy], orzechy przetworzone, owoce przetworzone, pasztety, ryby, ryby mrożone, ryby suszone, ryby wędzone, ryby
w puszkach, suszone grzyby jadalne, suszone mięso, wędliny,
30 herbaty owocowe, miód, mleczko pszczele, propolis (kit
pszczeli) spożywczy, przyprawy, zioła przetworzone, zioła
suszone, 31 grzyby świeże, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, orzechy, ryby żywe, świeże owoce, zioła świeże,
32 bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje
owocowe i soki owocowe, piwo, soki, syropy do napojów,
33 gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, miód
pitny, nalewki alkoholowe do celów spożywczych, 35 usługi
handlu detalicznego online w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (catering).
479877
(220) 2017 12 08
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) Clean Speed
(510), (511) 1 profesjonalne środki myjące dla przemysłu,
płyny do mycia opryskiwaczy.
(210)
(731)

479879
(220) 2017 12 08
F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorlice
(540) arpi group
(210)
(731)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, sprzedaż detaliczna i hurtowa farb, materiałów oświetleniowych,tynków, 37 usługi
budowlane w zakresie wykańczania wnętrz.

479885
(220) 2017 12 08
DE CUSTOMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bogdaszowice
(540) DE Drift EKIPA

(210)
(731)
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(531) 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport.
479888
(220) 2017 12 08
F.P.H.U. ARPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorlice
(540) arpidekoracje.pl

(210)
(731)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane w zakresie wykańczania
wnętrz.
479890
(220) 2017 12 08
BGC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) CIVIL & MILITARY AEROMIXER
(210)
(731)

Nr ZT04/2018

cygara, ustniki do cygar, papierosy zawierające substytuty
tytoniu nie do celów leczniczych, papierosy, kieszonkowe
przyrządy do skręcania papierosów, cygaretki, pojemniki
na tytoń, humidory, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, waporyzatory dla palaczy
do stosowania doustnego, środki aromatyzujące do tytoniu
inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych inne niż olejki eteryczne.
(210) 479899
(220) 2017 12 08
(731) SOWIŃSKA-NAPIERAŁA MAGDALENA, Kraków
(540) Woodlans
(510), (511) 14 zegarki.
(210) 479937
(220) 2017 12 08
(731) JAJCZYK EMIL, Grodzisk Wielkopolski
(540) ANSLAW
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 31 płody rolne
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 39 transport.
479944
(220) 2017 12 08
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Paterek
(540) STRESOLEK PŁYN DOUSTNY

(210)
(731)

(531) 18.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo
w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem i zatrudniania, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie targów i wystaw, publikacje multimedialne, publikowanie elektroniczne,
publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie
tekstów.
479892
(220) 2017 12 08
ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY,
Kraków
(540) MACHORKA 1989

(210)
(731)

(531) 02.01.01, 05.13.08, 27.05.01
(510), (511) 11 zapalarki do gazu, zapalniczki do gazu, zapalniczki i zapalarki, 34 tytoń, ustniki papierosów, filtry do papierosów, zapalniczki dla palaczy, bloczki bibułki papierosowej,

(531) 01.15.15, 02.01.17, 02.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty lecznicze, płyny do celów medycznych, środki nasenne, środki uspokajające, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych.
479945
(220) 2017 12 08
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Paterek
(540) UCHOLEK
(210)
(731)
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(531) 02.09.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 wyroby medyczne, płyny do celów medycznych, krople do uszu do celów medycznych, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwzapalne.

chemią budowlaną, śrubami, gwoździami, urządzeniami
rolniczymi i ogrodniczymi, narzędziami rolniczymi, ogrodniczymi i do kształtowania krajobrazu, częściami do maszyn
rolniczych, systemami do nawadniania i irygacji.

479951
(220) 2017 12 09
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Paterek
(540) Kac STOP

(210) 479960
(220) 2017 12 11
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) SUN PHARM

(210)
(731)

(531) 26.05.01, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, suplementy diety
do użytku medycznego, mineralne suplementy diety, dodatki dietetyczne do użytku medycznego, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty witaminowe.
(210) 479953
(220) 2017 12 09
(731) CZARNOWSKI JAROSŁAW JC POWER, Warszawa
(540) FrontDesk

(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi administracyjnej obsługi biura.
(210) 479958
(220) 2017 12 11
(731) GRONECKI BARTOSZ PIEKARNIA, Chociszewo
(540) OtoRolnik KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE
GOSPODARSTW

(531) 05.07.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w związku
ze środkami ochrony roślin nawozami, agrowłókninami, folią perforowaną, farbami, lakierami, narzędziami malarskimi,

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne,
saszetki zapachowe do bielizny, farby do brody, kosmetyki
do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki
nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane
w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun
po goleniu, mydło do golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła, sole
do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki
dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów,
ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder
do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe,
mięta do wyrobów perfumeryjnych mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek migdałowy,
5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów
leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności,
preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne,
środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych,
pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki,
zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych,
syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw
zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki
antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne,
muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów
farmaceutycznych, środki uśmierzające.
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(210) 479970
(220) 2017 12 11
(731) JASIŃSKI ARTUR MICHAŁ, Konstancin Jeziorna
(540) controly

Nr ZT04/2018

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 margaryna, tłuszcze jadalne.
480000
(220) 2017 12 11
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) free FOOD KIDS
(210)
(731)

(531) 24.13.22, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 termometry do celów medycznych, aparaty
do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, inhalatory, analizatory
do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, aparaty do masażu wibracyjnego, prezerwatywy, rękawice do celów medycznych, rozpylacze aerozoli
do celów medycznych, urządzenia do testów DNA i RNA
do celów medycznych, urządzenia do analizy krwi, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania
tkanki tłuszczowej.
479975
(220) 2017 12 11
QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) QNA Technology
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nanomateriały do użytku w nauce, nanomateriały
do użytku w przemyśle, nanomateriały do analiz laboratoryjnych, nanomateriały do zastosowania jako substraty fluorescencyjne, 42 usługi badań naukowych i technicznych,
laboratoryjne badania właściwości nanomateriałów, opracowywanie i ocena syntez nanomateriałów, opracowywanie
i testowanie metod produkcji nanomateriałów, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami w dziedzinie
inżynierii materiałowej, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie inżynierii materiałowej.
(210)
(731)

479976
(220) 2017 12 11
QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) QNA Technology

(210)
(731)

(531) 26.11.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nanomateriały do użytku w nauce, nanomateriały
do użytku w przemyśle, nanomateriały do analiz laboratoryjnych, nanomateriały do zastosowania jako substraty fluorescencyjne, 42 usługi badań naukowych i technicznych,
laboratoryjne badania właściwości nanomateriałów, opracowywanie i ocena syntez nanomateriałów, opracowywanie i testowanie metod produkcji nanomateriałów, prace
badawczo - rozwojowe nad nowymi produktami w dziedzinie inżynierii materiałowej, usługi badawczo - rozwojowe
w dziedzinie inżynierii materiałowej.
479995
(220) 2017 12 11
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(540) EKSTRA POMORSKI
(210)
(731)

(531) 05.03.14, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.11, 26.04.15, 26.04.07
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukiernicze, słodycze, lizaki, cukierki, galaretki przeznaczone do celów lecznicach, żywność dietetyczna i odżywki
do celów leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, 29 produkty
ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, chrupki
ziemniaczane, 30 wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe [wyroby
cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, owocowe (galaretki -) [słodycze], chipsy
[produkty zbożowe], cukierki miętowe, pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze
do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów
cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki,
lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące
ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe,
chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności
ekstrudowane produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu
i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem
kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw,
płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe,
guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe dietetyczne
nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie
wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki
śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki
rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.
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(210) 480011
(220) 2017 12 11
(731) NOWOGRODZKA MARIOLA SUSHI-KO, Olsztyn
(540) SUSHI KO
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elektryczne, 11 żarówki kierunkowskazów w pojazdach, żarówki do desek rozdzielczych, żarówki do reflektorów przednich, żarówki lamp tylnych, filtry do klimatyzacji, 12 części
i akcesoria do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów,
klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe części
do pojazdów, tarcze hamulcowe, tarcze sprzęgła, wycieraczki do przednich szyb pojazdów.
(210) 480028
(220) 2017 12 11
(731) ROGOWSKI JAKUB PPH ROLAND, Płońsk
(540) Rogowski
(510), (511) 25 garnitury, odzież, kurtki, koszule, krawaty,
obuwie, mundury, paski, płaszcze, palta, półbuty, prochowce, pulowery, skarpetki, spodnie, swetry, szaliki, szelki, togi.

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.18, 26.11.02
(510), (511) 29 gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden),
gotowe dania warzywne, przekąski z owoców, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie warzyw, 30 sushi, przekąski na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, 39 dostarczanie żywności przez restauracje, 43 oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, restauracje serwujące
delikatesy, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje
dla turystów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi cateringu
zewnętrznego.
480012
(220) 2017 12 11
AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pabianice
(540) FABRYKA KULTURY
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
kulturalna.

(210)
(731)

480026
(220) 2017 12 11
AUTO VAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) AG

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 świece zapłonowe, świece zapłonowe do silników pojazdów, klocki hamulcowe inne niż do pojazdów,
filtry olejowe, filtry paliwa, filtry do silników, 9 akumulatory
samochodowe, akumulatory do pojazdów, druty (przewody)

480029
(220) 2017 12 11
GRUPA KEKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CANIWILD FOLLOW THE NATURE

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 01.01.05, 01.01.10, 06.01.02, 05.01.06, 05.01.10,
25.03.01, 09.01.10
(510), (511) 31 artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi
z roślin, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia
kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny
do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
mięso z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spożywcze
zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmienia
zwierząt, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę
do karmienia kotów, ciastka dla kotów, ciastka dla szczeniaków, ciastka zbożowe dla zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta, ciasteczka
zbożowe dla zwierząt, ciasta z sosu sojowego [pokarm dla
zwierząt], jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych,
jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla kotów, karma dla psów, karma
dla psów biorących udział w gonitwach, karmy dla kotów,
karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce przeznaczone
dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla kotów, kości dla
psów, pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb,
pokarm dla ptaków, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki
dla psów [jadalne], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym
za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
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sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły
spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze
zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów,
ciastka dla kotów, ciastka dla szczeniaków, ciastka zbożowe
dla zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka owsiane
do spożycia przez zwierzęta, ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], jadalne
kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki
dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących
udział w gonitwach, karmy dla kotów, karmy o smaku sera
dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, karmy
w puszce przeznaczone dla kotów, kości dla psów, pokarm
dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarm dla
ptaków, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów
[jadalne]: marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama
na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, artykuły jadalne
do żucia dla psów, artykuły spożywcze dla szczeniąt, artykuły
spożywcze dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, artykuły
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia kotów, artykuły
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów,
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia kotów,
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia
psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia
kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka
do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające
mięso z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze
zawierające fosforan służące do karmienia zwierząt, artykuły
spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów,
ciastka dla kotów, ciastka dla szczeniaków, ciastka zbożowe
dla zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka owsiane
do spożycia przez zwierzęta, ciasteczka zbożowe dla zwierząt, ciasta z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], jadalne
kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki
dla zwierząt domowych, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla kotów, karma dla psów, karma dla psów biorących
udział w gonitwach, karmy dla kotów, karmy o smaku sera
dla psów, karmy w puszce przeznaczone dla psów, karmy
w puszce przeznaczone dla kotów, kości dla psów, pokarm
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dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, pokarm dla
ptaków, przysmaki dla kotów [jadalne], przysmaki dla psów
[jadalne]: preparaty spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów, suchary dla psów, udzielanie porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
480031
(220) 2017 12 12
RAFINERIA W JAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło
(540) REV LINE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, płyny do układów hamulcowych, gliceryna do celów przemysłowych, preparaty do hartowania, środki do hartowania stali i żeliwa, płyny do napędu
automatycznego, płyny do obwodów hydraulicznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, rozpuszczalniki do lakierów, czynniki chłodzące do układów
chłodniczych silników pojazdów, substancje zapobiegające
zamarzaniu, środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny do układów kierowniczych ze wspomaganiem, preparaty
do hartowania i utwardzania, 2 rozcieńczalniki do lakierów,
rozcieńczalniki do farb, smary przeciwrdzewne, środki antykorozyjne, 3 detergenty inne niż używane w procesach
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, 4 smar
do konserwacji broni, nafta oświetleniowa, oleje palne, oleje
przemysłowe, oleje silnikowe, oleje ułatwiające wyjmowanie
z form dla budownictwa, oleje zwilżające, parafiny, podpałki.
(210) 480032
(220) 2017 12 12
(731) ZAŁĘSKA TURANT DOROTA, Szczecin
(540) DIAGRAM DUSZY
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, informacja o edukacji,
kształcenie praktyczne (pokazy), kursy korespondencyjne,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenie), publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), usługi w zakresie
oświaty (nauczanie), 45 doradztwo duchowe, konsultacje
w zakresie znaków zodiaku, usługi wróżenia z kart, ustalanie
horoskopów.
480033
(220) 2017 12 12
L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) BIOVAX BOTANIC

(210)
(731)
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(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, odżywki do włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów,
suche szampony, szampony, zestawy kosmetyków, przybory toaletowe, perfumy oraz produkty perfumeryjne, 5 płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, żele do celów farmaceutycznych, suplementy diety, plastry, preparaty chemiczno - farmaceutyczne.
480043
(220) 2017 12 12
DORFIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) DORFIN
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, analizy ekonomiczne do celów działalności
gospodarczej, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów, badania w zakresie działalności
gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo księgowe w zakresie zeznań podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, konsultacje w zakresie
rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, porady związane z przygotowaniem zeznań podatkowych, prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, sporządzanie
bilansów finansowych, usługi agencji pośrednictwa pracy,
usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, agencje zatrudnienia tymczasowego,
usługi podatkowe, 36 analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne, doradcze usługi zarządzania finansowego,
doradztwo finansowe, doradztwo w zakresie podatków
dochodowych, konsultacje podatkowe, konsultacje zeznań
podatkowych, doradztwo finansowe w zakresie podatków,
doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków, planowanie i zarządzanie finansowe, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorców, usługi w zakresie weryfikacji
czeków, wyceny fiskalne, wynajem lokali na cele biurowe,
wynajem biur do coworkingu, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 41 doradztwo
zawodowe, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie szkoleń biznesowych,
przygotowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], publikowanie książek i czasopism elektronicznych online (do pobrania), publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie
w zakresie rachunkowości, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów/zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi szkoleniowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie za pośrednictwem środków skomputeryzowanych.
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480044
(220) 2017 12 12
DORFIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) DORFIN

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 18.03.03, 18.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, analizy ekonomiczne do celów działalności
gospodarczej, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów, badania w zakresie działalności
gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo i konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo księgowe w zakresie zeznań podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie podatków, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, konsultacje w zakresie
rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, porady związane z przygotowaniem zeznań podatkowych, prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, sporządzanie
bilansów finansowych, usługi agencji pośrednictwa pracy,
usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, agencje zatrudnienia tymczasowego,
usługi podatkowe, 36 analizy finansowe, analizy finansowo
- ekonomiczne, doradcze usługi zarządzania finansowego,
doradztwo finansowe, doradztwo w zakresie podatków
dochodowych, konsultacje podatkowe, konsultacje zeznań
podatkowych, doradztwo finansowe w zakresie podatków,
doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków, planowanie i zarządzanie finansowe, usługi doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorców, usługi w zakresie weryfikacji
czeków, wyceny fiskalne, wynajem lokali na cele biurowe,
wynajem biur do coworkingu, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 41 doradztwo
zawodowe, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie szkoleń biznesowych,
przygotowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], publikowanie książek i czasopism elektronicznych online (do pobrania), publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie
w zakresie rachunkowości, udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów/zarządzania, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi szkoleniowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi
wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie za pośrednictwem środków skomputeryzowanych.
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480046
(220) 2017 12 12
GOLDEN LEMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) HOPPY BEAVER
(210)
(731)

Nr ZT04/2018

walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, bielizna stołowa i pościelowa, urządzenia do przechowywania danych, metalowe nieśmiertelniki
[identyfikatory], kłódki.
(210) 480050
(220) 2017 12 12
(731) PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) VETOEMVIT

(531) 03.05.05, 27.05.01
(510), (511) 32 czarne piwo [piwo ze słodu palonego], piwo,
piwo bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo pełne jasne, piwo
pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo słodowe, piwo typu
koźlak, piwo typu saison, wino jęczmienne [piwo].
480049
(220) 2017 12 12
HARCHUT ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
KAMI, Kolbuszowa
(540) ePrezenty.pl
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwierząt, odświeżacze zapachów dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, odświeżacze oddechu dla zwierząt,
preparaty do pielęgnacji zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, środki
do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 5 suplementy diety dla
zwierząt, witaminy dla zwierząt, preparaty nutraceutyczne
dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, dodatki lecznicze
do pożywienia zwierząt, mineralne suplementy diety dla
zwierząt, suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt,
dodatki odżywcze do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, suplementy witaminowe dla zwierząt, lecznicze
szampony dla zwierząt domowych, 31 karmy i pasze dla
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt.
480051
(220) 2017 12 12
ELSTEAD LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice
(540) Elstead LIGHTING

(210)
(731)
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: artykuły pamiątkarskie i upominkowe,
tablice, tabliczki i szyldy z reprodukcjami oraz o treściach humorystycznych, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, pojemniki drewniane, pojemniki w formie pudełek wykonane z drewna, skrzynki, skrzynki do wina, skrzynki do piwa, skrzynki do herbaty, szklanki, kieliszki, naczynia
do picia i akcesoria barowe, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce
do jedzenia, lusterka, fartuchy, scyzoryki, ręczne narzędzia,
beczki i beczułki, stoliki, stoliki ruchome pod komputery,
fotografie oprawione i nieoprawione, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, ramki do zdjęć, obrazy, obrazki, organizery, kalendarze, notatniki, mapy, kompasy, książki, biblie,
kartki okolicznościowe, artykuły papiernicze i piśmiennicze,
artykuły piśmiennicze: długopisy, pióra, drobne artykuły
wyposażenia wnętrz, artykuły dekoracyjne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, biżuteria i wyroby
jubilerskie, różance, kuferki kosmetyczne, kółka na klucze
i breloczki oraz zawieszki do nich, zegary i zegarki, odzież,
odzież dziecięca, śpiworki dla niemowląt, szczotki, ogrzewacze rąk, gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zapalniczki, wagi,
świece, termometry, barometry, stojaki na butelki z winem,
skarbonki, miarki, repliki broni, pozytywki, wyroby tytoniowe,

(531) 01.15.05, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie szynowe, oświetlenie wpuszczane,
oświetlenie natynkowe, oświetlenie zwisające, oświetlenie
punktowe, oświetlenie rozproszone, urządzenia i instalacje
do montażu opraw oświetleniowych, systemy oświetleniowe, systemy zwieszania opraw oświetleniowych, stelaże
do abażurów, elektryczne lampy, abażury do lamp, klosze
do lamp, obudowy do lamp, osłony do lamp, reflektory
do lamp, rury do lamp, szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa,
lampy do oświetlania akwarium, lampy elektryczne, oprawki
do lamp elektrycznych, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy oświetleniowe,
lampy uliczne, latarnie oświetleniowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia,
oświetlenie sufitowe, żarówki oświetleniowe, rozpraszacz
światła, żyrandole, urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych LED, OLED, żarówki elektryczne, oświetlenie ścienne, oświetlenie podłogowe, oświetlenie awaryjne, oprawy oświetleniowe, lampy halogenowe
i fluorescencyjne, 35 organizacja sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej dla osób trzecich, w zakresie towarów:
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oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie szynowe, oświetlenie wpuszczane, oświetlenie natynkowe, oświetlenie zwisające, oświetlenie punktowe, oświetlenie rozproszone, urządzenia i instalacje do montażu opraw
oświetleniowych, systemy oświetleniowe, systemy zwieszania opraw oświetleniowych, stelaże do abażurów, elektryczne lampy, abażury do lamp, klosze do lamp, obudowy
do lamp, osłony do lamp, reflektory do lamp, rury do lamp,
szkła do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania
akwarium, lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy laboratoryjne, lampy luminescencyjne rurowe
do oświetlania, lampy oświetleniowe, lampy uliczne, latarnie oświetleniowe, lampy luminescencyjne oświetleniowe,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe,
żarówki oświetleniowe, rozpraszacz światła, żyrandole, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych LED, OLED, żarówki elektryczne, oświetlenie ścienne, oświetlenie podłogowe, oświetlenie awaryjne, oprawy
oświetleniowe, lampy halogenowe i fluorescencyjne.
480052
(220) 2017 12 12
PIEKUTOWSKI JAN SPECJALISTYCZNE KARMY DLA
ZWIERZĄT AS HURT-DETAL, Dębina
(540) AS SPECJALISTYCZNE KARMY DLA PSÓW I KOTÓW
(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, karma dla psów, karma
dla kotów, karma dla zwierząt domowych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna karmy dla zwierząt, karmy dla psów, karmy
dla kotów, karmy dla zwierząt domowych.
(210) 480053
(220) 2017 12 12
(731) BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, DE
(540) LYBRO
(510), (511) 5 preparaty do niszczenia i zwalczania szkodników, insektycydy, fungicydy, herbicydy, pestycydy.
(210) 480067
(220) 2017 12 13
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ LEMONIADA
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca,
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe,
napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze],
napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje
gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców,
esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania
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napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu
napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje
na bazie owoców lub warzyw.
480073
(220) 2017 12 14
SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
Warszawa
(540) PUeUP
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania i nagrywania
danych, urządzenia do reprodukcji, nagrywania i transmisji
dźwięku i obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, osprzęt do przetwarzania danych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie komputerowe,
pamięci komputerowe, pamięci elektroniczne, pamięć USB
(pendrive), karty pamięci SD, 16 papier, tektura, materiały
drukowane, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, wyposażenie edukacyjne, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, 38 usługi poczty elektronicznej,
usługi transmisji danych, przesyłanie informacji cyfrowych,
elektroniczne przesyłanie danych, komunikacja elektroniczna za pośrednictwem chatroomów, linii czatowych i forów
internetowych, usługi komunikacji internetowej, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, udostępnianie komputerowej bazy danych, udostępnianie informacji
dotyczących przetwarzania danych, 41 nauczanie, kształcenie, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, wystawy z dziedziny kultury lub edukacji, usługi wydawnicze, publikowanie
książek, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie książek, usługi czytelni, 42 usługi komputerowe,
administrowanie stronami internetowymi, projektowanie
systemów komputerowych, programowanie komputerowe,
konwersja danych na formę elektroniczną, konwersja danych
przez programy komputerowe, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie i odtwarzanie baz danych, projektowanie i opracowywanie stron internetowych, aktualizacja i utrzymywanie stron internetowych, 45 usługi prawne,
doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, rozstrzyganie spraw spornych, alternatywne metody rozstrzygania sporów (usługi prawne), licencjonowanie własności
intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, badania
w zakresie własności intelektualnej.
(210)
(731)

480075
(220) 2017 12 14
ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka
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(540) Sielanka nad Pilicą HOTEL

(531) 01.01.05, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 bary, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, elektroniczne
usługi informacyjne związane z hotelami, hotele, hostele,
pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizowanie bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie
zakwaterowania w hotelach, restauracje z grillem, rezerwacja hotelowa na osób trzecich, rezerwacja pokoi, rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacje
hotelowe, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, winiarnie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie pokoi, zakwaterowanie na pobyt
czasowy.

Nr ZT04/2018

i imprez sportowych, wyrównywanie szans [handicap] podczas imprez sportowych, organizacja imprez sportowych
w dziedzinie piłki nożnej, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, usługi wyrównywania
szans [handicap] podczas imprez sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe świadczone
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, udzielanie
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, organizowanie meczów
piłki nożnej, nauczanie gry w piłkę nożną, organizacja zawodów w piłkę nożną, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu
piłki nożnej, edukacja sportowa, edukacja, rozrywka i sport,
usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi
edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizacja szkoleń, szkolenia sportowe, szkolenia edukacyjne,
szkolenia ruchowe dla dzieci, organizowanie programów
szkolenia młodzieży, szkolenia w zakresie zajęć sportowych,
szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie kultury fizycznej
dla dorosłych i dzieci, prowadzenie kursów instruktażowych,
edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych.
480077
(220) 2017 12 14
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SPORTU I TURYSTYKI,
Warszawa
(540) KIBICE RAZEM
(210)
(731)

480076
(220) 2017 12 14
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SPORTU I TURYSTYKI,
Warszawa
(540) KIBICE RAZEM

(210)
(731)

(531)

02.07.25, 24.07.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.22, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, prowadzenie
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie imprez piłkarskich, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez i zawodów sportowych,
organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie i zarządzanie
imprezami sportowymi, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, organizowanie zajęć sportowych

(531) 02.07.25, 24.07.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, prowadzenie
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie imprez piłkarskich, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez i zawodów sportowych,
organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie i zarządzanie
imprezami sportowymi, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, wyrównywanie szans [handicap] podczas imprez sportowych, organizacja imprez sportowych
w dziedzinie piłki nożnej, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, usługi wyrównywania
szans [handicap] podczas imprez sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe świadczone
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, udzielanie
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informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, organizowanie meczów
piłki nożnej, nauczanie gry w piłkę nożną, organizacja zawodów w piłkę nożną, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu
piłki nożnej, edukacja sportowa, edukacja, rozrywka i sport,
usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi
edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizacja szkoleń, szkolenia sportowe, szkolenia edukacyjne,
szkolenia ruchowe dla dzieci, organizowanie programów
szkolenia młodzieży, szkolenia w zakresie zajęć sportowych,
szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie kultury fizycznej
dla dorosłych i dzieci, prowadzenie kursów instruktażowych,
edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych.
480078
(220) 2017 12 14
SKARB PAŃSTWA - MINISTER SPORTU I TURYSTYKI,
Warszawa
(540) KIBICE RAZEM
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usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi
edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizacja szkoleń, szkolenia sportowe, szkolenia edukacyjne,
szkolenia ruchowe dla dzieci, organizowanie programów
szkolenia młodzieży, szkolenia w zakresie zajęć sportowych,
szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie kultury fizycznej
dla dorosłych i dzieci, prowadzenie kursów instruktażowych,
edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych.
480082
(220) 2017 12 14
SYMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SYMAG

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 02.07.25, 24.07.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, zapewnianie imprez rekreacyjnych, prowadzenie
imprez edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych,
organizowanie imprez piłkarskich, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez i zawodów sportowych,
organizacja imprez i konkursów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie i zarządzanie
imprezami sportowymi, organizowanie społecznych imprez
sportowych i kulturalnych, organizowanie zajęć sportowych
i imprez sportowych, wyrównywanie szans [handicap] podczas imprez sportowych, organizacja imprez sportowych
w dziedzinie piłki nożnej, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, usługi wyrównywania
szans [handicap] podczas imprez sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe świadczone
podczas przerw w trakcie imprez sportowych, udzielanie
informacji na temat rozrywki i imprez rozrywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, organizowanie meczów
piłki nożnej, nauczanie gry w piłkę nożną, organizacja zawodów w piłkę nożną, organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu piłki nożnej, organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z zakresu
piłki nożnej, edukacja sportowa, edukacja, rozrywka i sport,
usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.09, 26.01.03
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kosmetykami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej związane z telefonami
komórkowym, usługi sprzedaży hurtowej związane z akcesoriami do rowerów.
480083
(220) 2017 12 14
ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka
(540) Hotel Sielanka nad Pilicą
(510), (511) 43 bary, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, elektroniczne
usługi informacyjne związane z hotelami, hotele, hostele,
pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe usługi kateringowe, katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości,
organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizowanie bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, organizowanie
zakwaterowania w hotelach, restauracje z grillem, rezerwacja hotelowa na osób trzecich, rezerwacja pokoi, rezerwacja
zakwaterowania hotelowego, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem Internetu, rezerwacje
hotelowe, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, winiarnie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajem pomieszczeń
na uroczystości towarzyskie, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie pokoi, zakwaterowanie na pobyt
czasowy.
(210)
(731)
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480092
(220) 2017 12 13
KADEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierosław
(540) SOS KADEFARM

(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
mineralne dodatki do żywności, suplementy-diety, witaminy,
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze,
preparaty medyczne do odchudzania, 35 usługi sprzedaży
towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki,
żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy-diety, witaminy,
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecznicze,
preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe
pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami
mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami
mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki smakowe
do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności.
480096
(220) 2017 12 13
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ
I REKULTYWACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie Zdrój
(540) SÓL DĘBIEŃSKA
(210)
(731)

(531) 01.15.23, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 1 sól kamienna, sól kamienna [do odladzania],
sól kuchenna do konserwowania [inna niż artykuły spożywcze], 30 sól spożywcza, sól stołowa, sól kuchenna, sól
do konserwowania żywności, sól, sól do konserwowania
ryb, sól do peklowania żywności, sól do prażonej kukurydzy,
31 lizawka (sól do lizania dla zwierząt), sól dla bydła, 35 usługi sprzedaży detalicznej dla: sól kamienna, sól kamienna
[do odladzania], sól kuchenna do konserwowania [inna niż
artykuły spożywcze], sól spożywcza, sól stołowa, sól kuchenna, sól do konserwowania żywności, sól, sól do konserwowania ryb, sól do peklowania żywności, sól do prażonej kukurydzy, lizawka (sól do lizania dla zwierząt), sól dla bydła, usługi
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handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
sól kamienna, sól kamienna [do odladzania], sól kuchenna
do konserwowania [inna niż artykuły spożywcze], sól spożywcza, sól stołowa, sól kuchenna, sól do konserwowania
żywności, sól, sól do konserwowania ryb, sól do peklowania
żywności, sól do prażonej kukurydzy, lizawka (sól do lizania
dla zwierząt), sól dla bydła.
(210) 480105
(220) 2017 12 13
(731) MUCHA DAMIAN PROFI TURBO, Wrocław
(540) Profi Turbo
(510), (511) 7 turbosprężarki, turbosprężarki do silników,
turbosprężarki do silników pojazdów, turbosprężarki doładowujące do maszyn, części do turbosprężarek, części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych,
pneumatyczne wtryskiwacze paliwa do silników, wtryskiwacze paliwa do silników, wtryskiwacze do maszyn, wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze, wtryskiwacze paliwa do silników
spalinowych spalania wewnętrznego, 35 sprzedaż detaliczna następujących towarów: turbosprężarki, turbosprężarki
do silników, turbosprężarki do silników pojazdów, turbosprężarki doładowujące do maszyn, części do turbosprężarek,
części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych
i wodnych, pneumatyczne wtryskiwacze paliwa do silników,
wtryskiwacze paliwa do silników, wtryskiwacze do maszyn,
wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze, wtryskiwacze paliwa
do silników spalinowych spalania wewnętrznego, sprzedaż
hurtowa następujących towarów: turbosprężarki, turbosprężarki do silników, turbosprężarki do silników pojazdów,
turbosprężarki doładowujące do maszyn, części do turbosprężarek, części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów
lądowych i wodnych, pneumatyczne wtryskiwacze paliwa
do silników, wtryskiwacze paliwa do silników, wtryskiwacze
do maszyn, wtryskiwacze paliwa, wtryskiwacze, wtryskiwacze paliwa do silników spalinowych spalania wewnętrznego,
37 regulacja [tuning] pojazdów, usługi tuningu pojazdów,
usługi mechaniczne, malowanie pojazdów mechanicznych,
mycie pojazdów mechanicznych, konserwacja pojazdów
mechanicznych, strojenie silników pojazdów mechanicznych, naprawa wykończenia w pojazdach mechanicznych,
naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych,
naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich,
naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach
mechanicznych, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, usługi warsztatów w zakresie
konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją dwukołowych pojazdów mechanicznych, usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, usługi regeneracji turbosprężarek.
480110
(220) 2017 12 14
GRUPA AF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) biznes bez barier
(210)
(731)
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(531) 02.01.17, 02.01.30, 18.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(210) 480115
(220) 2017 12 14
(731) BĄTKOWSKI FILIP, Warszawa
(540) ARMIA FIGHT NIGHT

(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizacja imprez sportowych i zawodów
sportowych.
480118
(220) 2017 12 14
XL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siepraw
(540) XL tools Poland
(210)
(731)

(531) 26.15.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 8 młotki, młotki miękkie i młoty, siekiery,
brzeszczoty do pił ręcznych, diamentowe noże do narzędzi obsługiwanych ręcznie, diamenty szklarskie, diamenty szklarskie będące częściami narzędzi ręcznych,
dłuta, dobijaki gwoździ, dyski z włókna wulkanizowanego [narzędzia obsługiwane ręcznie], finki [noże fińskie],
frezy [narzędzia], frezy [narzędzia ręczne], frezy rotacyjne
[narzędzia sterowane ręcznie], głowice kilofów, gwintownice [narzędzia ręczne], gwintowniki do nakrętek [ręcznie
obsługiwane], gwintowniki [narzędzia ręczne], kamienie
ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], kamienie szlifierskie, kamienne narzędzia ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], kątowniki nastawne [narzędzia obsługiwa-
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ne ręcznie], kleszcze do drutu [narzędzia ręczne], klocki
[uchwyty] do papieru ściernego [narzędzia ręczne], koła
tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], młoty drewniane
[narzędzia ręczne], narzędzia do usuwania izolacji z drutu,
narzędzia ręczne do cięcia płytek, narzędzia rytownicze
[narzędzia ręczne], narzędzia ścierne (ręczne), narzędzia
skrawające [narzędzia ręczne], narzędzia szlifierskie, obsługiwane ręcznie, noże do wykładzin, noże, narzędzia
ręczne, noże ogrodnicze, noże składane, noże strugarskie
[obsługiwane ręcznie], noże uniwersalne, nożyce do cięcia metalu [nożyce do blachy], nożyczki nieelektryczne
do tapet, nożyki do strugania w drewnie, obcinaki do rur
[narzędzia ręczne], obcinaki do śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie], obcinaki do uszczelniania [narzędzia ręczne], obcinarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, obudowy do pił ręcznych,
oprawki do rozwiertaków, oprawki do wierteł [narzędzia
ręczne], oprawki piłek do metalu przeznaczone do piłek
do metalu obsługiwanych ręcznie, osełki do ostrzenia,
osełki do ostrzenia kos, ośniki, ostrza do pił ręcznych,
ostrza do piłek do metalu, ostrza do piły poprzecznej,
ostrza do strugów, ostrza do wyrzynarek [części narzędzi
obsługiwanych ręcznie], ostrza [narzędzia ręczne], ostrza
[noże] do strugów, ostrzałki, ostrzałki do noży, ostrzarki ręczne, perforatory [narzędzia ręczne], piła otwornica
[narzędzia obsługiwane ręcznie], piłki do metalu, pilniki [narzędzia], piły do cięcia gałęzi, piły do cięcia metalu, piły do płytek ceramicznych [narzędzia obsługiwane
ręcznie], piły grzbietnice [narzędzia obsługiwane ręcznie],
piły kabłąkowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], piły [narzędzia ręczne], piły ręczne, piły wyrzynarki [narzędzia
obsługiwane ręcznie], piły wzdłużne, pochwy na noże,
pręty do ostrzenia, prowadnice do cięcia do użytku wraz
z narzędziami sterowanymi ręcznie, prowadnice do pił
do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, przycinarki
do rur [narzędzia], przyrządy do cięcia kątowego (narzędzia ręczne), przyrządy do cięcia rur, przyrządy do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia noży, przyrządy do ostrzenia
ostrzy, ręczne narzędzia do polerowania, ręczne narzędzia
do wiercenia, ręczne obcinaki do siatki drucianej, ręczne
piłki do metalu, ręcznie obsługiwane diamenty szklarskie,
rozwiertaki, ściernice [narzędzia ręczne], scyzoryki, sierpaki, skalpele do użytku hobbystycznego, skrobaki [narzędzia ręczne], strugi, strugi do drewna [narzędzia ręczne],
strugi [narzędzia ręczne], świdry, świdry ciesielskie, świdry
ręczne, szczypce do cięcia drutu, szczypce, kleszcze [narzędzia ręczne], szczypce tnące [szczypce uniwersalne],
szmerglowe tarcze ścierne, szpachle, szpachle do kitowania, tarcze do polerowania [narzędzia obsługiwane ręcznie],
tarcze ścierne [części do narzędzi ręcznych], tarcze ścierne
do użytku z narzędziami ręcznymi, tarcze ścierne (narzędzia
ręczne), tarcze szlifierskie do noży i ostrzy, tarcze szlifierskie do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, tarcze tnące
do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, tarcze
tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarniki, tarki [narzędzia ręczne], toporki, topory, topory ciesielskie [narzędzia
ręczne], uchwyty do osełek, uchwyty do pił, uchwyty do pił
ręcznych jednochwytowych, uchwyty do wiertarek [części
narzędzi obsługiwanych ręcznie], wałki do brzegów tapet,
wiertarki [narzędzia ręczne], wiertła, wiertła diamentowe
do narzędzi obsługiwanych ręcznie, wiertła do drążenia
[części narzędzi ręcznych], wiertła do muru przeznaczone
do narzędzi ręcznych, wiertła do narzędzi ręcznych, wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, wiertła do wiertarek
ręcznych, wiertła [narzędzia], wybijaki, zestawy końcówek
narzędzi do narzędzi ręcznych.
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(210) 480120
(220) 2017 12 14
(731) MOBICARE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MobiCare

siębiorstw, dobór i rekrutacja personelu, usługi w zakresie
rachunkowości, zarządzanie zbiorami informatycznymi, dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu,
doradztwo reklamowe, projektowanie i programowanie
kampanii reklamowych, reklama osób trzecich w tym i reklama z wykorzystaniem Internetu, usługi marketingowe
poprzez Internet, 42 projektowanie systemów komputerowych, programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie
oprogramowania, instalowanie i aktualizacja oprogramowania, wdrażanie i modernizacja oprogramowania i systemów
informatycznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, powielanie oprogramowania, badania naukowe, prace badawczo - rozwojowe, ekspertyzy
naukowe i techniczne, opinie i ekspertyzy prawne, opracowywanie projektów technicznych, ekonomicznych i finansowych, analiza systemów komputerowych.

(531) 26.11.22, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starymi, monitorowanie pacjentów, opieka medyczna i zdrowotna, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej w domach, usługi
domowej opieki zdrowotnej, usługo doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki
medycznej, usługi telemedyczne, 45 informacje dotyczące
lokalizacji zaginionych osób, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, opieka nad dziećmi pod nieobecność
rodziców, usługi w zakresie opieki, usługi elektronicznego
monitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, usługi monitoringu.

(210)
(731)

480125
(220) 2017 12 14
FRESENIUS KABI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Życie w płynie
(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty i produkty
medyczne.
480161
(220) 2017 12 15
EUROKADRA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) EUROKADRA EXPERT
(210)
(731)

(210) 480124
(220) 2017 12 14
(731) BLEW DOMINIKA MEDIA AMBASADOR, Wrocław
(540) media ambassador
(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, doradztwo podatkowe [rachunkowość], rekrutacja personelu, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, usługi
szkolenia personelu, 42 usługi doradztwa informatycznego,
doradztwo w sprawach komputerów.
(210) 480163
(220) 2017 12 15
(731) EUROKADRA SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze
(540) EUROKADRA
(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje przeznaczone
do komputerów i elektronicznych urządzeń przenośnych,
programy multimedialne, publikacje elektroniczne przeznaczone do zapisu na komputerze i urządzeniach elektronicznych przenośnych, wydawnictwa elektroniczne, zapisane
nośniki obrazu i dźwięku, urządzenia do odtwarzania, nagrywania, zapisywania, transmisji, dźwięku, obrazu i informacji
w postaci elektronicznej, cyfrowej i analogowej, komputery
i urządzenia współpracujące z komputerami, telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze, audiobooki, e-booki, 35 usługi
konsultingowe i doradcze w zakresie: organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie zarządzania kadrowego i zarządzania przedsiębiorstwami, badania i ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe, analizy kosztów, prognozy
ekonomiczne, badanie rynku, biznesplany, wycena przed-

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.23, 02.01.30
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy (biura -), outsourcing
[doradztwo biznesowe], leasing pracowniczy, rekrutacja
personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo
związane z audytem, doradztwo podatkowe [rachunkowość], dobór personelu [dla osób trzecich], znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 41 usługi szkolenia
personelu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP,
szkolenie personelu dla zapewnienia maksymalnej ochrony
bezpieczeństwa.

Nr ZT04/2018
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(210) 480273
(220) 2017 12 18
(731) MINCBERGER WOJCIECH BERGE, Skawina
(540) BERGE
(510), (511) 11 oświetlenie, żarówki, taśmy LED, żarówki LED,
zasilacze LED, akcesoria do taśm LED, profile LED, włączniki
do profili LED, oprawy hermetyczne LED, świetlówki LED,
halogeny, naświetlacze, oprawy halogenowe, czujniki ruchu,
włączniki, oprawy rastowe, panele LED, lampy LED, plafony, żyrandole, lampki biurowe, oświetlenie samochodowe
LED, oświetlenie ogrodowe, artykuły elektryczne, oświetlenie sufitowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oświetlenia,
żarówek, taśm LED, żarówek LED, zasilaczy LED, akcesoriów
do taśm LED, profili LED, włączników do profili LED, opraw
hermetycznych LED, świetlówek LED, halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników ruchu, włączników,
opraw rastowych, paneli LED, lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych, oświetlenia samochodowego LED,
oświetlenia ogrodowego, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufitowego.
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(210) 480285
(220) 2017 12 19
(731) KACZOROWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) KOI WARSZTATOWNIA EDUKACYJNA

(531) 03.09.10, 03.09.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(210)
(731)
(540)

480290
(220) 2017 12 19
ZACZKIEWICZ SYLWIA OTWARTE SERCA ZACIŚNIĘTE
PIĘŚCI, Warszawa

480276
(220) 2017 12 19
QUENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) QUENDA

(210)
(731)

(531) 24.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 tablice reklamowe [metalowe banery], 9 pamięci
USB [pendrive], elektroniczne tablice wyświetlające, mechaniczne podświetlane szyldy, neony reklamowe, 16 prospekty, cenniki, ulotki, drukowany materiał promocyjny, reklamy drukowane,
szyldy reklamowe z papieru lub kartonu, pióra i długopisy, plakaty reklamowe, druki, artykuły biurowe, teczki, 20 tablice reklamowe, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, 35 reklama,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama banerowa, reklama radiowa, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi,
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 urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, 37 budownictwo, budownictwo portowe, doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy
obiektów lotniskowych, 42 doradztwo projektowe, doradztwo
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, projektowanie budowlane.

(531) 02.09.18, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież treningowa, odzież sportowa (w tym
bluzy, T-shirty, topy, spodnie, spodenki), 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt do treningu sztuk walki, ochraniacze do uprawiania sportu, rękawice do sportów walki [w tym
rękawice do mieszanych sportów walki], artykuły treningowe stosowane w sztukach walki, 41 zajęcia sportowe [w tym
sztuki walki, mieszane sztuki walki, samoobrona], usługi klubów sportowych, trening i instruktaż sportowy, szkolenia
sportowe, edukacja sportowa, usługi rozrywkowe związane
ze sportem, organizowanie i przeprowadzania zajęć i imprez
sportowych, udostępnienia obiektów i sprzętu do treningów sportowych, organizowanie konkursów sportowych,
prowadzenie zawodów sportowych, obozy sportowe.
(210) 480297
(220) 2017 12 19
(731) GMUREK MONIKA, Warszawa
(540) RUN

(210) 480281
(220) 2017 12 19
(731) HUBICKA GRAŻYNA FASHION QUEEN, Przemyśl
(540) Fashion Queen

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, 35 sprzedaż detaliczna stacjonarna
oraz za pośrednictwem sieci Internet w związku z obuwiem.

(531) 02.09.04, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, bloki do pisania, emblematy, pieczęcie papierowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe [z wyjątkiem apara-
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tów], materiały drukowane, notatniki [notesy], notesy podręczne, papier do pisania, reprodukcje graficzne, rysunki
[ryciny], skoroszyty na dokumenty, teczki, skoroszyty [artykuły biurowe], zakładki do książek, 41 publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
usługi w zakresie oświaty [nauczanie], kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi trenerskie, 42 badawczo-rozwojowe (prace -)
[dla osób trzecich].

(540) Z Bronisz

(210) 480317
(220) 2017 12 19
(731) SZUSTER ADAM, Warszawa
(540) TIME2HUNT

(531) 05.07.21, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych) w szczególności dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane,
konserwowane, kiszone, mrożone owoce i warzywa, przeciery owocowe i warzywne, oleje i tłuszcze jadalne, nabiał
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, ryby, owoce
morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso
i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), gotowe
dania warzywne, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, głęboko mrożone
dania składające się głównie z mięsa, głęboko mrożone dania składające się głównie z ryb, gotowe dania składające się
głównie z ryb, gotowe dania składające się głównie z owoców morza, głęboko mrożone dania składające się głównie z owoców morza, gotowe dania składające się głównie
z mięczaków, głęboko mrożone dania składające się głównie
z mięczaków, 30 ocet, sosy (przyprawy), dodatki smakowe
i przyprawy, sól, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), majonez, keczup, musztarda, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby
piekarnicze, chleb, batony zbożowe i energetyczne, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe zawierające
makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, dania gotowe zawierające ziarna przetworzone
i skrobię, głęboko mrożone dania zawierające ziarna przetworzone i skrobię, 32 napoje bezalkoholowe w szczególności soki owocowe i soki warzywne, preparaty do produkcji
napojów.

(531) 03.04.07, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 9 lunety celownicze do broni palnej, wzmacniacze obrazu, 13 broń i amunicja, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 41 nauka
polowania.
(210) 480330
(220) 2017 12 19
(731) SZUSTER ADAM, Warszawa
(540) TIME2HUNT

480361
(220) 2017 12 20
WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK
HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA, Bronisze
(540) Owoce Mazowsza

(210)
(731)

(531) 03.04.07, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 9 lunety celownicze do broni palnej, wzmacniacze obrazu, 13 broń i amunicja, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 41 nauka
polowania.
(210)
(731)

480359
(220) 2017 12 20
WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK
HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA, Bronisze

Nr ZT04/2018
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(531) 05.07.21, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych) w szczególności dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, gotowane,
konserwowane, kiszone, mrożone owoce i warzywa, przeciery owocowe i warzywne, oleje i tłuszcze jadalne, nabiał
i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, ryby, owoce
morza i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso
i wędliny, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), gotowe
dania warzywne, głęboko mrożone dania warzywne, gotowe dania składające się głównie z mięsa, głęboko mrożone
dania składające się głównie z mięsa, głęboko mrożone dania składające się głównie z ryb, gotowe dania składające się
głównie z ryb, gotowe dania składające się głównie z owoców morza, głęboko mrożone dania składające się głównie z owoców morza, gotowe dania składające się głównie
z mięczaków, głęboko mrożone dania składające się głównie
z mięczaków, 30 ocet, sosy (przyprawy), dodatki smakowe
i przyprawy, sól, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), majonez, keczup, musztarda, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby
piekarnicze, chleb, batony zbożowe i energetyczne, wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, dania gotowe zawierające
makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające
głównie ryż, dania gotowe zawierające ziarna przetworzone
i skrobię, głęboko mrożone dania zawierające ziarna przetworzone i skrobię, 32 napoje bezalkoholowe w szczególności soki owocowe i soki warzywne, preparaty do produkcji
napojów.
(210) 480363
(220) 2017 12 20
(731) Johnson & Johnson, New Brunswick, US
(540) PETITE PLANET
(510), (511) 3 artykuły toaletowe do mycia i pielęgnacji skóry
i włosów dla dorosłych i niemowląt.
(210) 480366
(220) 2017 12 20
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ MOCNY GAZ
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca,
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe,
napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze],
napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje
gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców,
esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania
napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu
napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami
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[napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje
na bazie owoców lub warzyw.

(210) 480367
(220) 2017 12 20
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ LEKKI GAZ
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca,
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe,
napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze],
napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje
gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców,
esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania
napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu
napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje
na bazie owoców lub warzyw.
(210) 480368
(220) 2017 12 20
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ CYTRYNA NA GAZIE
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca,
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania
smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu
lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe,
napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola [napoje
bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje nielecznicze],
napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje
gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje na bazie owoców,
esencje do produkcji napojów, wyciągi do sporządzania
napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych, syropy do wyrobu
napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje
owocowe i soki owocowe, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami
[napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych],
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje
na bazie owoców lub warzyw.
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480369
(220) 2017 12 20
FUNDUSZ PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) PSIAKI I KOCIAKI

(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 31 pokarm żywy, suszony i mrożony dla ryb,
pokarm i dodatki żywieniowe dla gadów, ptaków i gryzoni,
karmy suche i konserwy dla psów i kotów, odżywki i witaminy dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt,
napoje dla zwierząt, żywe ryby, koralowce, rośliny akwariowe, żywe gady, płazy, pajęczaki i rośliny do terrariów, żywe
ptaki, gryzonie, tchórzofretki i króliki, siano, żywe przynęty
wędkarskie, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów i akcesoriów wędkarskich, odzieży wędkarskiej, kapeluszy i kaloszy dla wędkarzy, silników do łodzi,
akumulatorów elektrycznych, żywych zwierząt, akcesoriów
do hodowli zwierząt w warunkach domowych i przydomowych, ubrań dla zwierząt, pokarmów i kosmetyków dla
zwierząt, zwierząt wypchanych, bakteriobójczych preparatów biologiczno-chemicznych do celów weterynaryjnych,
środków odstraszających insekty, książek, albumów, kalendarzy, czasopism, broszur, katalogów, 44 usługi w zakresie
klinik i lecznic weterynaryjnych, usługi w zakresie zabiegów
pielęgnacyjnych i upiększających dla zwierząt, hodowla
zwierząt.
(210) 480371
(220) 2017 12 20
(731) ŻYWIEC-ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA, Cięcina
(540) ŻYWIEC ZDRÓJ POMARAŃCZA NA GAZIE
(510), (511) 32 wody, woda aromatyzowana, woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna, woda źródlana, woda
stołowa, woda gazowana, woda sodowa, woda z lodowca,
smakowa woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo,
napoje funkcjonalne na bazie wody, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje owocowe, napoje witaminizowane, napoje izotoniczne, napoje
bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje typu kola
[napoje bezalkoholowe], napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, toniki [napoje
nielecznicze], napoje owocowe niealkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, mrożone napoje gazowane, bezalkoholowe napoje słodowe, syropy do napojów, napoje
na bazie owoców, esencje do produkcji napojów, wyciągi
do sporządzania napojów, syrop słodowy do napojów, sorbety w postaci napojów, pastylki do napojów gazowanych,
syropy do wyrobu napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje zawierające głównie soki
owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje na bazie owoców lub warzyw.

Nr ZT04/2018

(210) 480379
(220) 2017 12 20
(731) MATEJCZYK RAFAŁ DRIVE TEAM, Białystok
(540) AUTONATOR.PL AUTO MOTO PREZENT
MOTORYZACYJNY

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 39 wypożyczanie pojazdów, w tym wypożyczanie autokarów, samochodów i samochodów wyścigowych, 41 organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych,
organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych.
(210) 480421
(220) 2017 12 20
(731) BARUCHA MATEUSZ DOMAN, Wrocław
(540) CENTRUM WYGODY
(510), (511) 7 odkurzacze centralne, odkurzacze autonomiczne, odkurzacze roboty, odkurzacze przemysłowe, silniki do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, szczotki i ssawki
do odkurzaczy, rury teleskopowe do odkurzaczy, separatory do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, gniazda ssące
do odkurzaczy centralnych, materiały instalacyjne do odkurzaczy centralnych, szufelki automatyczne do odkurzaczy
centralnych, odkurzacze kompaktowe, odkurzacze kominkowe, wentylatory elektryczne do odkurzaczy, oczyszczacze powietrza jako części do odkurzaczy, rekuperatory jako
części do odkurzaczy, rury PCV do instalacji odkurzaczy
centralnych.
(210) 480422
(220) 2017 12 20
(731) WOSIK BARTŁOMIEJ BARTSOFT, Rędziny
(540) wifister

(531) 26.11.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem i temperaturą, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania napędami drzwi i bram
wjazdowych, elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania napędem rolet okiennych, czujniki elektryczne,
termohigrometry.
(210) 480423
(220) 2017 12 20
(731) BARUCHA MATEUSZ DOMAN, Wrocław
(540)
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(531) 07.01.24, 29.01.12
(510), (511) 7 odkurzacze centralne, odkurzacze autonomiczne, odkurzacze roboty, odkurzacze przemysłowe, silniki
do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy, szczotki i ssawki do odkurzaczy, rury teleskopowe do odkurzaczy, separatory do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, gniazda ssące do odkurzaczy
centralnych, materiały instalacyjne do odkurzaczy centralnych, szufelki automatyczne do odkurzaczy centralnych, odkurzacze kompaktowe, odkurzacze kominkowe,wentylatory
elektryczne do odkurzaczy, oczyszczacze powietrza jako
części do odkurzaczy, rekuperatory jako części do odkurzaczy, rury PCV do instalacji odkurzaczy centralnych.
(210) 480426
(220) 2017 12 21
(731) RAK ARKADIUSZ P.H.U. AUTORAK, Tarnobrzeg
(540) San Domingo

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 30 aromaty do żywności, bita śmietana, chałwa,
ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki
do jego przygotowania, cukier, cynamon, czekolada, kakao,
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, lód do napojów
chłodzących, lód naturalny lub sztuczny, marcepan, mrożony
jogurt, musy deserowe, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, napoje
na bazie herbaty, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
kawy, puddingi, słodycze, słodziki naturalne, środki wiążące
do lodów spożywczych, wyroby cukiernicze, błyskawiczne
mieszanki do lodów, ciasta mrożone, miód, melasa, desery
lodowe, ekstrakty czekoladowe, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, gotowe
desery [wyroby cukiernicze], kremy czekoladowe, lizaki lodowe, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lodowe
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słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody bez mleka, lody
mleczne, lody na patyku, lody owocowe, lody w proszku,
lody włoskie, lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody wodne (sorbety), mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych, mrożone mleczne
wyroby cukiernicze, mrożone napoje [frappe], polewy do lodów, proszki do przygotowania lodów, rożki do lodów, słodycze lodowe, sorbety, substytuty lodów, wyroby lodowe,
32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe
bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, jabłkowy sok,
koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje izotoniczne, napoje na bazie
owoców lub warzyw, nektary owocowe, bezalkoholowe,
napoje z owoców, soki owocowe, soki warzywne, sorbety,
syropy do napojów, aperitify bezalkoholowe, gazowane soki
owocowe, likiery [bezalkoholowe], napoje owocowe, napoje warzywne, napoje półmrożone, napoje składające się
z mieszanki soków owocowych i warzywnych, niegazowane
napoje bezalkoholowe, poncz bezalkoholowy, skoncentrowane soki owocowe, skoncentrowane soki warzywne, syropy owocowe, zagęszczony pomarańczowy sok owocowy,
33 wino, cydr, aperitify, alkoholowe ekstrakty owocowe, koktajle, likiery, napoje na bazie wina, wymieszane napoje alkoholowe, 43 bary, biura zakwaterowania, domy turystyczne,
doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pomocą furgonetek, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie
wakacyjne i turystyczne, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie,
puby, restauracje dla turystów, rezerwacja pokoi, rezerwacje
hotelowe, świadczenie usług przez hotele i motele, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji na temat
zakwaterowania przez internet, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, usługi agencji w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, usługi barowe, usługi cateringu
zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

469584, 475994, 477438, 478360, 478648, 479192, 479572, 479761, 479877, 479975, 479976, 480031, 480096

2

469584, 479572, 480031

3

475663, 476925, 476934, 476943, 476945, 477421, 477684, 477752, 478489, 478648, 479135, 479174, 479175,
479176, 479177, 479178, 479194, 479204, 479399, 479541, 479572, 479645, 479711, 479725, 479960, 480031,
480033, 480050, 480363

4

478848, 479660, 480031

5

471394, 473814, 475663, 475925, 476925, 476934, 476943, 476945, 477015, 477240, 477752, 478348, 478489,
478522, 478560, 478648, 478693, 478978, 479142, 479144, 479146, 479158, 479174, 479175, 479176, 479177,
479178, 479194, 479204, 479282, 479284, 479285, 479399, 479512, 479547, 479550, 479557, 479562, 479711,
479725, 479781, 479801, 479802, 479861, 479867, 479944, 479945, 479951, 479960, 480000, 480033, 480050,
480053, 480092, 480125

6

477633, 478868, 479160, 479189, 479394, 479439, 480276

7

477226, 478375, 479335, 479439, 479529, 480026, 480105, 480421, 480423

8

478375, 478537, 479335, 479394, 479452, 479754, 480118

9

462884, 467945, 470610, 475925, 477633, 478351, 478514, 478515, 478570, 478572, 478585, 478644, 478995,
478999, 479192, 479436, 479586, 479590, 479642, 480026, 480073, 480124, 480276, 480317, 480330, 480422

10

476925, 476934, 476943, 476945, 479174, 479175, 479176, 479177, 479178, 479226, 479645, 479711, 479725,
479970

11

476861, 478360, 478536, 478537, 478997, 479529, 479688, 479892, 480026, 480051, 480273

12

478330, 478375, 478504, 479373, 479439, 479649, 479660, 480026

13

480317, 480330

14

477633, 479160, 479375, 479740, 479899

16

462884, 473566, 475663, 477631, 477633, 477634, 477635, 478999, 479160, 479194, 479204, 479452, 479649,
479754, 479864, 480073, 480276, 480297

17

469584, 479394, 479572, 479600, 479860

18

462884, 465809, 477421, 478491, 479292, 479293, 479294, 479419, 479743

19

477438, 478456, 478618, 478928, 479189, 479394, 479555, 479566, 479572, 479694, 479860

20

478664, 479160, 479335, 479566, 479723, 479724, 479740, 480276

21

462884, 475663, 475925, 477421, 477633, 479399, 479452, 479754, 479869

22

479649

25

462884, 477079, 477632, 478374, 478460, 478487, 478491, 478561, 478644, 479140, 479344, 479420, 479433,
479649, 479743, 479760, 479870, 479873, 480028, 480281, 480290

26

479645

28

478664, 479140, 479281, 479586, 480290

29

471461, 471462, 475952, 477015, 477549, 477650, 478444, 478479, 478625, 478626, 478888, 479109, 479112,
479199, 479216, 479276, 479288, 479364, 479435, 479505, 479561, 479657, 479658, 479735, 479757, 479806,
479875, 479937, 479995, 480000, 480011, 480359, 480361

30

475618, 475658, 475668, 476484, 477094, 477650, 477791, 478172, 478479, 478560, 478625, 478626, 478922,
478978, 479109, 479112, 479160, 479200, 479216, 479352, 479505, 479570, 479735, 479875, 480000, 480011,
480096, 480359, 480361, 480426

31

471462, 478375, 479199, 479503, 479735, 479744, 479806, 479875, 479937, 480029, 480050, 480052, 480096,
480369
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1

2

32

474724, 477157, 477608, 477650, 478218, 478219, 478220, 478222, 478227, 478479, 478560, 478921, 478923,
478924, 479200, 479356, 479362, 479735, 479757, 479857, 479875, 480046, 480067, 480359, 480361, 480366,
480367, 480368, 480371, 480426

33

477650, 477677, 479002, 479160, 479611, 479653, 479690, 479752, 479772, 479875, 480426

34

479655, 479892

35

462884, 468849, 469584, 470610, 473775, 473925, 475618, 477276, 477310, 477318, 477420, 477421, 477423,
477429, 477633, 477650, 477679, 477684, 477752, 478109, 478175, 478351, 478375, 478456, 478509, 478536,
478537, 478561, 478570, 478572, 478618, 478644, 478893, 478961, 478970, 478983, 479109, 479112, 479124,
479126, 479127, 479135, 479137, 479138, 479140, 479155, 479160, 479189, 479192, 479207, 479226, 479296,
479348, 479391, 479396, 479399, 479460, 479461, 479465, 479529, 479572, 479590, 479644, 479645, 479649,
479652, 479691, 479722, 479743, 479762, 479767, 479800, 479852, 479864, 479870, 479873, 479875, 479879,
479882, 479890, 479953, 479958, 480029, 480043, 480044, 480049, 480051, 480052, 480082, 480092, 480096,
480105, 480110, 480124, 480161, 480163, 480273, 480276, 480281, 480317, 480330, 480369

36

477276, 477679, 478470, 478549, 478550, 478698, 478983, 479099, 479124, 479126, 479127, 479206, 479440,
479465, 479642, 479684, 479691, 479726, 479728, 479730, 479733, 479807, 479808, 479882, 480043, 480044

37

457339, 475925, 478330, 478456, 478928, 479206, 479396, 479422, 479423, 479750, 479879, 479888, 480105,
480276

38

462884, 470610, 477633, 478351, 478570, 478572, 479767, 479882, 480073

39

477650, 477679, 478644, 478983, 479099, 479136, 479563, 479590, 479691, 479806, 479937, 480011, 480379

40

468849, 478456, 478970, 479149, 479199, 479652, 479660, 479766

41

462884, 468849, 472973, 472974, 473925, 477410, 477413, 477420, 477423, 477424, 477438, 477631, 477633,
477634, 477635, 477650, 477679, 478172, 478175, 478379, 478536, 478537, 478572, 478585, 478644, 478893,
478905, 478961, 478983, 478999, 479106, 479136, 479137, 479138, 479206, 479278, 479343, 479371, 479372,
479374, 479399, 479442, 479460, 479547, 479563, 479695, 479758, 479807, 479808, 479864, 479882, 479885,
479890, 480012, 480032, 480043, 480044, 480073, 480076, 480077, 480078, 480115, 480161, 480163, 480285,
480290, 480297, 480317, 480330, 480379

42

462884, 470610, 477276, 477310, 477318, 477427, 478351, 478374, 478572, 478644, 478970, 479106, 479124,
479126, 479127, 479157, 479366, 479590, 479767, 479882, 479975, 479976, 480073, 480110, 480124, 480161,
480276, 480297

43

462884, 470689, 475967, 477650, 477761, 477791, 478175, 478983, 479136, 479160, 479216, 479343, 479444,
479499, 479529, 479547, 479559, 479563, 479753, 479763, 479807, 479808, 479875, 480011, 480075, 480083,
480426

44

457339, 462884, 471394, 477421, 478648, 478893, 478983, 478989, 479136, 479363, 479450, 479547, 479645,
480120, 480369

45

462884, 473775, 477655, 478999, 479160, 479348, 479674, 480032, 480073, 480120

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

biurokoncept
biznes bez barier
BIZZAJ
BOHO BEAUTY COSMETICS MAKEUP
BRUSHES ACCESSORIES
BOOKSDATE Randka w ciemno z książką
BRACKIE WEDLINY TRADYCYJNIE PIECZONE
BRAZOFLAMIN
brema Development
Brilu
Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo
Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo
Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo
BURANO
BUSCOFEM
BUSINESS BAR RESTAURACJA W TWOJEJ FIRMIE
C casus MODEL KANCELARIA PRAWNA
CANIWILD FOLLOW THE NATURE
CENTRUM WYGODY
CERTYFIKAT POLSKI PRODUKT
Chefstore
CHOLISPAR
CHOUCHOU
CHRISTIANUS
CIOSANE
CIVIL & MILITARY AEROMIXER
Clean Speed
coca
Coccolino
COLET
controly
Cooltherm KLIMATECHNIK
Cross Cola
Czerwone korale
D 1958 DUNINEX Jałowiec Jałowiec i Chmiel
TERMIN WAŻNOŚCI 30 dni
D 1958 DUNINEX
DANMAR domy drewniane
DDD-Higiena
DE Drift EKIPA
Denim Outlet CLOTHING
DERMIKA WYZWALA TWOJE PIĘKNO
DIAGRAM DUSZY
Diamenty Private Equity
DOBRE Z LASU 100% NATURY

478970
480110
479806

ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
Moje Odkrycie PROFi Gulasz wieprzowy
po azjatycku z kaszą gryczaną
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
123 ŁAZIENKA
2bee’s
A FOREST OF MUSHROOMS
Adexon sieć reklamy
AG
Alior Bank. Bank Przedsiębiorczości.
ALTHAN
Andrographis paniculata i inne WIT. A C D E
Andrographis paniculata i inne WIT. A C D E
Angel’s Touch
ANIMOJI
ANSLAW
ARMIA FIGHT NIGHT
arpi group
arpidekoracje.pl
art / finance
ART
ARTIGRAF
ARTROZIN
AS SPECJALISTYCZNE KARMY DLA PSÓW
I KOTÓW
ATR WEAR
AUTONATOR.PL AUTO MOTO PREZENT
MOTORYZACYJNY
BA BANERKA
Bakoma SENIOR ACTIVE
baumix
BB Capital Group
BEAUTY AVENUE
Belfini GUSTO ITALIANO
BELLA POLONIA
BERGE
best4med
BETONBEST
Bez wyrzutów sumienia!
BIAŁE MUROWANIE STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW SILIKATÓW
BIO OIL
Bioconcept
BIOVAX BOTANIC

479733

477549
479800
479419
471462
479391
480026
479642
479867
476934
476945
478560
478995
479937
480115
479879
479888
478470
477226
479852
479861
480052
477079
480379
465809
478479
478868
479396
478989
476484
479869
480273
479226
478928
479561
477438
478848
479199
480033

477421
479461
478444
479725
479440
479743
477631
477634
477635
478618
473814
470689
477655
480029
480421
477310
478537
479282
479644
479160
479505
479890
479877
477791
479541
479652
479970
479750
479200
479499
479362
479356
478456
457339
479885
479870
478648
480032
478379
479875

Nr ZT04/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

DOBRY KLIMAT
DORFIN
DORFIN
Dr. Penigreat
DUMA POLSKIEGO SPORTU
e-ArchDoc
EKSTRA POMORSKI
elektromobilność 2025
elizabet canard
Elstead LIGHTING
ePrezenty.pl
Estetic House
eta
eurica We are better every day
EUROKADRA EXPERT
EUROKADRA
EXPLOSION
EXTRU FISH
F
FABRYKA KULTURY
Fashion Queen
femibene
FEXOS
Figa z Makiem
FIGURES KANCELARIA RACHUNKOWA
fizjoidea
FLOTA FILMOWA
Food Gallery ARTURO
FORMUŁA JUNIOR BOX
FR FABRYKA Reklamy
free FOOD KIDS
Fresh fooD
fronero
FrontDesk
fruktomania
FURALIZYNA
GASTROMANIA
GAŚNICA PRAGNIENIA Ilość środka
gaszącego Dębowa Polska Instrukcja użycia
GAWĘDA
gazuno gazowe pompy ciepła
GENERACJASMART
Głos Wolności
GNET
GOBA CAR
gospodyni
GRAND LUBICZ UZDROWISKO USTKA
GUM Główny Urząd Miar
H HYDROPARTS
hair4you
Hardtruck

479423
480043
480044
477752
477633
479767
479995
479649
479294
480051
480049
479450
476861
479722
480161
480163
478175
479744
479444
480012
480281
479157
479562
479753
479762
478893
468849
479735
478570
479207
480000
471461
479296
479953
474724
478522
478536
479752
472973
479688
479882
478585
478514
478330
479864
479547
479366
479439
479645
479660

97
1

HC CENTER
HELICOCOMPLEX
HELICODIET
HELLO RABBIT
hillen & mohr
HONEYMOON
hoom
HOOM
HOPPY BEAVER
Hortex CZARNA PORZECZKA
Hortex JABŁKO
Hortex LEON MOCNE KOŚCI
Wapń + Wit.D BRZOSKWINIE jaBŁKa
POMARAŃCZE
Hortex LEON MOCNE KOŚCI
Wapń + Wit.D jabłka truskawki jagody
Hortex LEON ODPORNOŚĆ Witamina C
jabłka banany cytryny Z MIODEM
Hortex LEON ROZWÓJ Żelazo + Wit.C
jabłka truskawki WIŚNIE
Hortex POMARAŃCZA
Hotel Sielanka nad Pilicą
Hunterpol
Hunterpol
hysan CARE
idea4azoty
IDEAL
IGLOOFRUCT
IGLOOFRUIT
IMPACT
ING Cele oszczędnościowe
JAMES DUNCAN
JESTEM ROLNIKIEM i JESTEM Z TEGO
DUMNY POLIFOSKA
JĘZYKI DLA WIERCIPIĘTÓW
job PROFI
Joker napój energetyczny
JUAN
JUMP WORLD
Kac STOP
KARMELEON
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
JANA PAWŁA II KUL 1918
KATOWICE PÓŁMARATON
KEBS&GO!
KIBICE RAZEM
KIBICE RAZEM
KIBICE RAZEM
KLEBE QUALITY FOR PROFESSIONALS
KŁOS
KOI WARSZTATOWNIA EDUKACYJNA
KOKA Krajowy Ośrodek Kształcenia
Administracji

2

479436
479146
479144
478460
479335
479690
479723
479724
480046
478924
478923

478220
478219
478222
478218
478921
480083
477413
477424
479512
479106
479563
479112
479109
479155
477276
479611
475994
479695
473775
479857
479566
473925
479951
478922
462884
478905
479529
480076
480077
480078
469584
479216
480285
479758

98
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Nr ZT04/2018

1

2

1

KOLEJ BAŁTYCKA OT Logistics Group
Konto z Lwem Basic
Konto z Lwem Podstawowe
Konto z Lwem Young
KOSBUD
Krebs Metoda Terapii Neofobii Żywieniowej
Małgorzata Tchurz
KULOLABIRYNT
kuptam pl
LA WIRRUS
LABO RATORIUM INSPIRACJI
lava
lendup pl Więcej niż pożyczka
lendup pl
LINHA
LUTICO
LYBRO
ŁB Tłumaczenia/Übersetzungen
M MANOO
MACHORKA 1989
Magnalia Dei
MAGNEZ cytrynowy
MANUFAKTURA ALKOHOLI GATUNKOWYCH
COPERNICUS PRZEDSTAWIA CRAFT
DISTILLERY WÓDKA rzemieślnicza C
media ambassador
medicum centrum medyczne
Metformax SR 1000
Metformax SR 750
MieszkamyRazem.pl
MillerTulipan
minty cat
MIORESTIN
Mniam mniam slow food
MobiCare
MOCNE KOŚCI WaPŃ + Wit.D
Monofonica
MORENA
NA WYPASIE
NAGRODA KONSUMENTA W GŁOSOWANIU
ONLINE NAGRODAKONSUMENTA.PL
NANORISE
NAPÓJ ENERGETYCZNY 1410
Naturell GINKGO INTENSIVE
Naturell METYLO - B12 500
Naturell RHODIOLA + B
Naturell SELEN ORGANICZNY 200
Naturell ŻEŃ - SZEŃ FORTE
NAWOJKA
NEBU NEBU HIPERTONIC polpharma
NEBU NEBU MUCO polpharma

479691
479124
479127
479126
479572

NEW SUPERDURABLE Tento SUPER AQUA
high and fast absorption + 20% MORE
ABSORBENT paper towels MULTIPURPOSE
TOWEL
Nioska Radoska
NIOSKA RADOSKA
norto
NOSKINOSKI.PL
O C Z O OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM
ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
OMEGANERV
OMNA
OptiCeum
ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
ORIGIN
OROBEL
Ośrodek Wypoczynkowy Oliwia
OT PORT ŚWINOUJŚCIE OT Logistics Group
OT YACHTING
OtoRolnik KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE
GOSPODARSTW
Owoce Mazowsza
Palce lizać
Passive+ yetico
pensa
PETITE PLANET
PHD
PierniKarnia Starotoruńska
PIH POLSKI INSTYTUT HIPNOTERAPII
PIKA
PKF Polski Katalog Firm
PLATAN NIERUCHOMOŚCI
platinum wasser
PODŁOGA BESKIDZKA
PODS
Polecona
Polonaise
Polska 100 by Apilanlehti
POLSKIE Z NATURY
PRAGMAGO
PRESTIGE OPTIQUE
Prodhurt-Bis
Profi Turbo
Promama
PROMENADA CENTRUM PRAWOBRZEŻNEJ
WARSZAWY
PSIAKI I KOCIAKI
PUeUP
PUFFER
purblok

478999
479281
470610
479873
477420
479292
478550
478549
479352
479158
480053
479442
478491
479892
479674
478693

477677
480124
479363
479550
479557
479348
479344
478664
479285
479763
480120
478227
479192
478997
475668
477318
478351
477608
479175
479178
479176
479177
479174
477650
479802
479801

2

473566
479276
479288
479293
479140
477423
479284
479586
479781
479726
479730
479728
479555
477761
479099
479740
479958
480361
479559
479600
471394
480363
479394
478172
479278
479375
477429
479206
478360
479694
479655
479452
479772
479754
479757
479684
475925
479149
480105
478489
477679
480369
480073
477240
479860

Nr ZT04/2018
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1

PYLORICAPS
QNA Technology
QNA Technology
QUENDA
RASPBERRY REPUBLIC
REV LINE
Rogowski
ROTINGER
RUN
RUNMAGEDDON
SALE REZERWACJE.PL
SALEREZERWACJE.PL
Samarqand
San Domingo
SAWARA GYROS
SEMEX
seni care inti +
seni care
SENSIVEL
Sielanka nad Pilicą HOTEL
SIELANKA
SIKORSKY
SLV GROUP
Słoneczny ogród
Smakowita
SMARTLOT
SMYKBUD RAFAŁ SMYK GENERALNE
WYKONAWSTWO
SOS KADEFARM
SÓL DĘBIEŃSKA
STODOŁA WĄSOWO
STOMILEK PIŁKARSKA AKADEMIA
STREAMEUS
STRESOLEK PŁYN DOUSTNY
SUDECKI
SUN PHARM
SUSHI KO
SWEDERM BRONZING STONE
SYMAG
Szlachetna Pożyczka
SZOK MODA
T0MASZMARCINK0WSKI.COM
TALENT CHASE
TAMOPTIM
TasteVim
TENDER The Finest Beef Selection

99
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1

2

479142
479975
479976
480276
479760
480031
480028
479373
480297
478644
479808
479807
479135
480426
475967
478509
479204
479194
477684
480075
475658
478504
479189
479364
479435
479590

TIME2HUNT
TIME2HUNT
TRAVEL PROTECT
TRAWIATA
TS TREATMENTS AND SPA in POLAND
Twój ogród, twoje życie
Tymianek Podbiał suplement diety
Wpływa korzystnie na gardło i górne
drogi oddechowe.
Wspiera funkcje układu odpornościowego.
UCHOLEK
VETOEMVIT
VIANA
Vicher
VIOLA Twój modny wybór
VITAMILL
VODKA FROM THE LAND
OF THE MIDNIGHT SUN
WHITE SILK
White Silk
wifister
Wiosenny Przysmak
DOBRY WYBÓR NISKA CENA
Wiosenny Przysmak
Woodlans
Wódka strażacka
Wyszukiwarka urzędowa
XL tools Poland
Z Bronisz
Z sercem o atopii
Z4F OVERNEXS@JEANS
Zalla BY SARA ZALEWSKA
ZAŁAP.PL
załap.pl
ZERO22
ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY GAWĘDA
IM. ANDRZEJA KIERUZALSKIEGO
ZLAMSCHEMATY.PL
ZŁOTY KURCZAK Łukosz TRUST 4 FOOD
ZWILADI
Życie w płynie
ŻYWIEC ZDRÓJ CYTRYNA NA GAZIE
ŻYWIEC ZDRÓJ LEKKI GAZ
ŻYWIEC ZDRÓJ LEMONIADA
ŻYWIEC ZDRÓJ MOCNY GAZ
ŻYWIEC ZDRÓJ POMARAŃCZA NA GAZIE

480317
480330
479465
479503
479136
478375

479422
480092
480096
479343
479460
467945
479944
477094
479960
480011
479399
480082
478698
478487
479138
478961
479711
478978
478888

478348
479945
480050
475663
479420
479433
479570
479002
479657
479658
480422
478626
478625
479899
479653
477427
480118
480359
478109
478561
478374
479372
479374
477632
472974
479137
475952
479761
480125
480368
480367
480067
480366
480371

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.
282510
667753
668825
680733
695049
700515
703297
926121
979254
1189257
1242150
1282312
1319925
1358119
1382372
1382375
1382398
1382466
1382571
1382619
1382635
1382653
1382654
1382701
1382712

LANCILLON (2017 12 18)
33
MAGMA (2017 12 01)
1, 3, 5
WEST SIDE (2017 11 14)
CFE: 17.05.01, 25.03.01,
7, 8, 11, 16, 17, 18, 20,
27.05.01, 29.01.02
21, 22, 24, 25, 28
BILKA Collection (2017 10 11)
CFE: 05.05.04, 25.01.01, 27.05.01
3, 5, 21
combistar (2017 12 04)
25, 37, 39, 42
comet (2017 12 04)
9, 25, 37, 39, 42
EXPAT (2017 11 13)
36, 42
LA LINIA (2017 05 18)
19
SO’BIO tic (2017 11 23)
CFE: 26.04.04, 29.01.13
3
DEC (2017 12 13)
CFE: 27.01.01
7
albico (2017 11 01)
CFE: 26.03.01, 26.04.11, 29.01.12
19, 20, 35
X GUARD (2017 12 21)
12
sinoptik (2017 12 18)
42
FORTNITE (2017 12 11, 2017 06 12)
41
SEAFLO (2017 07 06)
CFE: 27.05.01
12, 28
SUPROBOX (2017 10 19)
CFE: 26.03.23, 27.05.19, 29.01.12
20
DEKCASSETTE (2017 07 10)
CFE: 27.05.17
6, 41, 42
BELLE BEAU (2017 09 15)
CFE: 07.05.02, 24.17.25, 27.05.01,
3, 18, 25
29.01.13
silvertree (2017 05 23, 2017 04 13)
CFE: 05.01.03, 27.05.07,
4, 6, 8, 11, 12, 18, 19,
29.01.12
20, 21, 22, 24, 27, 28
(2017 07 06)
CFE: 26.07.25, 26.13.25, 29.01.12
5, 35, 44
DERIVA (2017 07 11)
CFE: 27.01.01
18, 25, 35
DEKLAMELLA (2017 07 10)
CFE: 27.05.17
6, 41, 42
DEKPROFILE (2017 07 10)
CFE: 27.05.17
6, 41, 42
INTER RAOUES (2017 09 18)
CFE: 01.03.02, 01.05.01,
7, 35, 36, 37, 38,
27.05.01, 29.01.13
39, 40, 41, 42
(2017 10 10)
CFE: 26.04.04, 26.11.01, 28.05.00,
3, 35
29.01.12

1382760
1382821
1382830
1382871
1382885
1382893
1382991
1383004
1383006
1383007
1383008
1383009
1383056
1383058
1383059
1383060
1383081
1383082
1383134
1383139
1383156
1383162
1383185
1383225
1383236

Frigid (2017 11 06, 2017 10 20)
CFE: 27.05.01
35
ANTIPREX (2017 10 23, 2017 07 03)
1
lemotional (2017 09 28,
3, 5, 10, 44
2017 08 18)
LCW HOME (2017 03 21)
3, 4, 5, 16, 18, 20,
21, 24, 25, 27, 35
(2017 08 08)
CFE: 02.05.06, 02.09.01
29, 30, 32
ALVORADA Wiener Cafkultur seit 1957
(2017 07 14, 2017 04 04)
CFE: 26.13.25, 27.05.03, 29.01.13
30
PARMA (2017 11 08)
CFE: 27.05.02
7
ATAXCAT (2017 10 16, 2017 04 26)
5
GLYPVILO (2017 11 03, 2017 05 12)
5
CYDREXXA (2017 10 16, 2017 04 26)
5
OXICID S (2017 10 13, 2017 05 04)
5
ADEREXA (2017 10 16, 2017 04 26)
5
LAMIPAK (2017 06 13)
CFE: 27.05.01
7, 16
HENGHAN (2017 06 28)
CFE: 28.03.00
21
(2017 06 28)
CFE: 24.17.25, 26.04.02
20
ELEVATOR LAB (2017 06 06, 2017 06 01)
CFE: 27.05.03, 29.01.13
16, 35, 36, 41, 42
Activegel (2017 09 29)
CFE: 01.15.15, 27.05.07, 29.01.04
5, 44
LPB (2017 10 31)
CFE: 27.05.01
12
Q-PROVE (2017 10 19, 2017 04 21)
5, 31
MAKS SCISSORS 100% HANDMADE
(2017 02 15)
CFE: 24.17.07, 27.05.10, 27.07.24
3, 8, 35
RUBY BUBBLES (2017 09 26, 2017 08 10)
CFE: 17.02.02, 27.05.10
32, 33
THEE VAN OORDT
21, 30
(2017 11 14)
KANGER (2016 11 10, 2016 07 08)
CFE: 26.01.19, 27.05.17
11, 21
PINK AGE SALON OF WIG (2017 10 17)
CFE: 02.03.10, 24.07.23, 29.01.12
26
Goldeer (2017 07 06)
CFE: 03.04.07, 27.05.17
5

Nr ZT04/2018
1383322
1383397
1383417
1383453

1383462
1383482
1383518
1383534
1383547
1383720
1383721
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RB ROYAL BEAUTY (2017 10 18, 2017 05 18)
CFE: 27.05.07
3, 18, 21
NEOHYAL (2017 07 04)
3, 5, 10, 16, 35
TEPLOCERAMIC (2017 08 09)
CFE: 26.11.12
11
TORNADICA TOOL COLLECTION (2017 10 17,
2017 06 19)
CFE: 01.15.23, 26.04.09, 28.05.00,
8, 35
29.01.14
(2017 11 09, 2017 06 02)
CFE: 01.15.03, 26.01.01, 26.11.03
9
SKG (2017 11 20)
CFE: 27.05.01
10
PICOTHERM (2017 06 19, 2016 12 20)
9
TSG (2017 09 27, 2017 06 14)
CFE: 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
35, 37, 42
LIERAC SUPRA RADIANCE
3
(2017 10 23, 2017 04 25)
(2017 08 08)
CFE: 28.03.00
29, 30, 32
(2017 08 08)
CFE: 28.03.00
29, 30, 32, 33

1383729
1383741

1383749
1383833
1383900
1383954
1383982
1383986
1383988
1384038

101

OK CAR SERVICE (2017 09 01, 2017 07 05)
CFE: 26.01.04, 27.05.10
37
VORUTA WINEMAKING SINCE 1926
(2017 10 18, 2017 10 16)
CFE: 03.07.13, 05.03.18, 27.05.03,
32, 33
29.01.13
COPPER HORSE (2017 11 07)
33
(2017 07 04)
CFE: 28.03.00
7
LGT SmartBanking (2017 11 08,
36
2017 05 19)
Nasamat (2017 06 13)
CFE: 01.01.01, 25.01.06, 28.01.00
29, 35, 39
SANEKO (2017 08 18)
CFE: 26.11.13, 27.05.01
11
Face ID (2017 10 23, 2017 04 24)
9
WILD POWER ENERGY DRINK MADNESS
ENERGY (2017 10 20)
CFE: 03.01.01, 25.01.15, 27.05.02, 29.01.12
32
LEASYS FCA BANK GROUP (2017 06 01,
2017 05 11)
CFE: 27.05.10, 29.01.13
35, 36, 39

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

2

1

667753,

1382821

3

667753,
1383139,

680733,
1383322,

4

1382571,

1382871

5

667753,
1383007,

6

979254,
1383397,

1382466,
1383547

1382712,

1382830,

1382871,

680733,
1383008,

1382619,
1383009,

1382830,
1383081,

1382871,
1383134,

1383004,
1383236,

1383006,
1383397

1382398,

1382571,

1382653,

1382654

7

668825,

1189257,

1382701,

1382991,

1383056,

1383833

8

668825,

1382571,

1383139,

1383453

9

700515,

1383462,

1383518,

1383986

10

1382830,

1383397,

1383482

11

668825,

1382571,

1383185,

1383417,

12

1282312,

1382372,

1382571,

1383082

16

668825,

1382871,

1383056,

1383060,

1383397

17

668825
1382635,

1382871,

1383322

1383982

18

668825,

1382466,

1382571,

19

926121,

1242150,

1382571

20

668825,

1242150,

1382375,

1382571,

1382871,

1383059

21

668825,
1383322

680733,

1382571,

1382871,

1383058,

1383162,

22

668825,

1382571

24

668825,

1382571,

1382871

25

668825,

695049,

700515,

1382466,

1382635,

1382871

26

1383225

27

1382571,

1382871

28

668825,

1382372,

1382571

29

1382885,

1383720,

1383721,

1383954

30

1382885,

1382893,

1383162,

1383720,

1383721

31

1383134

32

1382885,

1383156,

1383720,

1383721,

1383741,

33

282510,

1383156,

1383721,

1383741,

1383749

35

1242150,
1383060,

1382619,
1383139,

1382635,
1383397,

1382701,
1383453,

1382712,
1383534,

36

703297,

1382701,

1383060,

1383900,

1384038

37

695049,

700515,

1382701,

1383534,

1383729

38

1382701

39

695049,

700515,

1382701,

1383954,

1384038

40

1382701

41

1358119,

1382398,

1382653,

1382654,

1382701,

1383185,

1383988
1382760,
1383954,

1383060

1382871,
1384038

Nr ZT04/2018
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2

1

42

695049,
1382701,

700515,
1383060,

703297,
1383534

44

1382619,

1382830,

1383081

1319925,

1382398,

1382653,

1382654,

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.
472440
473271

471269
474338
474587
474953
474414
473930

SZUMIGAJ DAMIAN ZAKŁAD USŁUG
POGRZEBOWYCH KALLA; Szumigaj Rafał
2017 10 17
45
KALLISTO 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
2017 11 14
9
S. TOUS, S.L.
2017 11 21
25, 35
DOZ S.A.
2017 12 04
35, 44
Wm. Wrigley Jr. Company
2017 12 04
32
Lohmann & Rauscher International
GmbH & Co. KG
2017 12 07
5
Beiersdorf AG
2018 01 22
3
MARSALA DOKUMA BOYA SANAYI
VE TICKARET ANONIM SIRKETI
2017 12 19
25, 35

468831
472768
475625
476236
474875
475510
475309

NYSA Zakład Pojazdów Spółka Akcyjna
2018 01 27
12
GREEN FOOD MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017 12 27
29, 30, 31, 32, 35, 39
”Grupa Radiowa Agory” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
2017 12 28
9, 16, 35, 38, 41, 42
ECOCAR SPÓŁKA AKCYJNA
2017 12 19
36, 39
Jaguar Land Rover Limited
2017 12 29
7, 12
BOVET FLEURIER SA
2017 12 29
14, 40
Clariant AG
2017 12 29
2
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1357868

GRUPA MASPEX SP. Z O.O.
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017 11 24

1362043
5

CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA
2018 01 08
38, 41, 42
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

Strona

Nr zgłoszenia

Jest

Powinno być

01/2018

41, 49, 51

479287

INDICATE 5

Znak nie powinien
zostać opublikowany

