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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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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.
464467
(220) 2016 11 28
EUROCASH FRANCZYZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) TWOJA Delicja

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09, 25.01.09
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, mydła, mydła toaletowe, mydła zapachowe, przybory toaletowe, wata
dla celów kosmetycznych, mleczko kosmetyczne, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, perfumy, produkty perfumeryjne,
pomadki do ust, szampony, farby do włosów, dezodoranty do użytku osobistego, płyny do zębów, pasty do butów
pasty do podłogi i mebli, pasty do podłóg, pasty do skór,
detergenty do czyszczenia, 4 denaturat, oleje i tłuszcze,
paliwa i materiały oświetleniowe, świece i knoty do świec,
5 chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, chleb
dla diabetyków, apteczki przenośne, dezodoranty inne
niż dla ludzi i zwierząt, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych, pieluchy higieniczne, podpaski higieniczne,
majtki higieniczne, mleko w proszku dla niemowląt, leki
przeciwbólowe, pielucho - majtki niemowlęce z papieru
lub celulozy, pieluchy niemowlęce z papieru lub celulozy,
6 folia aluminiowe, folie metalowe do zawijania i pakowania, 11 lampki elektryczne na choinki, czajniki elektryczne,
elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry do kawy,
lampy i żarówki elektryczne, latarki elektryczne, 16 papierowe chusteczki do nosa, papier toaletowy, chusteczki
higieniczne, folia z tworzywa sztucznego do pakowania,
grafiki, kalendarze, kleje do użytku domowego, książki, obrazy, pióra, ołówki i długopisy, papier, ręczniki papierowe,
21 butelki szklane, ceramika dla gospodarstw domowych,
czajniki nieelektryczne, filtry do kawy nieelektryczne, garnki kuchenne, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe,
dzbanki, dzbanki do parzenia kawy, 24 tekstylne chusteczki do nosa, serwetki z materiałów tekstylnych dla dzieci,
25 pieluszki z materiałów tekstylnych dla dzieci, majtki dziecięce, 28 choinki jako ozdoby, stojaki do choinek, choinki
z materiałów syntetycznych, dzwonki na choinkę, ozdoby
choinkowe, balony do zabawy, zabawki, klocki, lalki, karty
do gry, 29 chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, bekon, bita śmietana,
borówki przetworzone, żurawiny przetworzone, buliony,
rosoły, koncentraty na rosole, daktyle, drób nieżywy, dże-

my, flaki, filety z ryb, ryby konserwowane, ryby puszkowane,
galaretki jadalne, grzyby konserwowane, przecier jabłkowy,
jaja, jaja w proszku, kawior, kefir, zupy, zupy jarzynowe, przetwory jarzynowe, jogurty, masło kakaowe, masło kokosowe,
kompoty, koncentraty, koncentrat pomidorowy, konserwy
mięsne, konserwy rybne, konserwy z owocami, konserwy
z warzywami, krewetki nieżywe, krokiety spożywcze, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada, masło, mięso,
mięso konserwowane, mięso puszkowane, mięso solone,
mleko, napoje mleczne lub z przewagą mleka, owoce mrożone, oleje jadalne, olej rzepakowy, olej słonecznikowy dla
celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oliwki konserwowane, olej z orzechów palmowych, olej palmowy, produkty
mleczne, przecier pomidorowy, olej kukurydziany, owoce
kandyzowane, owoce konserwowane, owoce puszkowane,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, ser, smalec, tłuszcze
jadalne, wędliny, kiełbasy, warzywa konserwowe, warzywa
puszkowane, warzywa suszone, 30 aromaty do żywności,
aromaty do napojów, biszkopty, bułki (pieczywo), chałwa,
chleb, chipsy, słodycze ozdobne, przyprawy, ciasta, cukier,
cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże,
zaczyn, enzymy do ciast, galaretki owocowe, galaretki
spożywcze, słodycze, glukoza do celów spożywczych, gofry, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona,
herbatniki, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao,
karmelki, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, aromaty kawowe, napoje na bazie kawy. keczup (sos), krakersy, mąka
kukurydziana, płatki kukurydziane, lody, makarony, mąka,
mąka gorczycowa, mąka pszenna, mąka spożywcza, mąka
z ryżu, mąka ziemniaczana, miód, mesli, musztarda, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, ocet, płatki owsiane, płatki zbożowe,
ozdoby do ciast, pasztety, pizze, sosy z pomidorów, prażona kukurydza, puddingi, ryż, słodziki, sosy, sosy do mięsa,
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, substytuty kawy. suchary, wyroby cukiernicze, produkty zbożowe,
lody, sosy, guma do żucia nie do celów leczniczych, 31 warzywa, owoce, owoce cytrusowe, cebulki kwiatowe, choinki, cytryny, grzyby świeże, orzechy kokosowe, korzenie
jadalne, orzechy, pożywienie dla zwierząt domowych, warzywa świeże, 32 aperitify bezalkoholowe, soki, soki owocowe, soki warzywne, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
woda mineralna, napoje, napoje bezalkoholowe, nektary
owocowe, piwo, syropy do napojów, 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce, dżin, koktajle,
likiery, miód pitny, rum, alkohol z ryżu.
(210) 464651
(220) 2016 12 05
(731) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo
(540) CleanBin
(510), (511) 3 granulki zapachowe do koszy na śmieci.
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470732
(220) 2017 04 21
PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzeg Dolny
(540) SAVANTI
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, balsamy
do celów kosmetycznych, kremy kosmetyczne, środki kosmetyczne do mycia ciała, płyny do mycia ciała, szampony, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, mydła, środki do mycia z właściwościami antybakteryjnymi, płyny, żele i balsamy do kąpieli
i pod prysznic, olejki do kąpieli, pianki pod prysznic i do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, sole do kąpieli,
środki myjące do higieny intymnej, nielecznicze, aerozole
do odświeżania i czyszczenia skóry, kosmetyczne peelingi do ciała, dezodoranty, zapachy, preparaty zapachowe,
olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza,
olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, aromaty
w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, kadzidełka, aromatyczne
potpourri, preparaty zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe, środki zapachowe odświeżające powietrze,
5 mydła antybakteryjne, antybakteryjne środki do mycia,
medyczne preparaty toaletowe, środki dezynfekujące, odkażające i bakteriobójcze do mycia skóry i rąk, odświeżacze
powietrza.
(210)
(731)

472315
(220) 2017 05 29
KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka
(540) MISS MUUUFI
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych, preparaty dietetyczne do celów leczniczych, preparaty witaminowe, preparaty mineralne, napoje do celów
leczniczych, 30 słodycze, kakao, czekolada, napoje na bazie
kakao lub czekolady, 32 napoje i koncentraty napojów.
(210)
(731)

472731
(220) 2017 06 08
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) maxitufast
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczeniu 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.
(210)
(731)

472732
(220) 2017 06 08
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) maxipulmon
(510), (511) 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.
(210)
(731)
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472941
(220) 2017 06 14
BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) kasa rejestrująca DF-1/FV
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki informacji [elektryczne lub
elektroniczne], peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektronicznych
systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
naprawy lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu
komputerowego [hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 konserwacja programów
komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

472943
(220) 2017 06 14
BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DF-1/FV
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki informacji [elektryczne lub
elektroniczne], peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektronicznych
systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
naprawy lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu
komputerowego [hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 konserwacja programów
komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

472944
(220) 2017 06 14
BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) kasa rejestrująca PRESTO EJ
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki informacji [elektryczne lub
elektroniczne], peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektronicznych
systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
naprawy lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu
komputerowego [hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 konserwacja programów
komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

472947
(220) 2017 06 14
BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRESTO EJ
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki informacji [elektryczne lub
elektroniczne], peryferyjne urządzenia komputerowe, urzą(210)
(731)
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dzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektronicznych
systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
naprawy lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu
komputerowego [hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 konserwacja programów
komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego.
472950
(220) 2017 06 14
BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PROFIT EJ
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki informacji [elektryczne lub
elektroniczne], peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektronicznych
systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
naprawy lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu
komputerowego [hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 konserwacja programów
komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

Nr ZT05/2018

stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, 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 konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
472953
(220) 2017 06 14
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIADOMOŚCI HANDLOWE KONGRES SŁODYCZE
i PRZEKĄSKI sweets & snacks
(210)
(731)

472952
(220) 2017 06 14
WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ULUBIONA MARKA POLAKÓW
(210)
(731)

(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udo-

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania
w zakresie patronatu, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi public relations, usługi umawiania spotkań [prace
biurowe], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
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czanie stoisk handlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, 41 organizowanie balów, 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 konkursów
[edukacja lub rozrywka], produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, usługi reporterskie.
472958
(220) 2017 06 14
BETQM IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) tablet fiskalny INNOVA
(510), (511) 9 kasy rejestrujące, elektroniczne kasy rejestrujące, urządzenia do kopiowania, urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do gromadzenia danych, automatyczne kasy fiskalne, nośniki informacji [elektryczne lub
elektroniczne], peryferyjne urządzenia komputerowe, urządzenia do transmisji danych, 37 naprawa elektronicznych
systemów kasowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
naprawy lub konserwacja komputerów, konserwacja sprzętu
komputerowego [hardware], instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 42 konserwacja programów
komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(210)
(731)

7

nia komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi graficzne, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, wynajmowanie serwerów WWW,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.
472966
(220) 2017 06 14
BLACK INK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) edutree
(210)
(731)

(531) 26.03.01, 26.03.07, 26.01.03, 26.01.10, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, zwłaszcza świadczone
drogą internetową.
472992
(220) 2017 06 16
WARNER MUSIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) POMATON

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania
biznesowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie plikami, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, produkcja
filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
reklam, reklama zewnętrzna, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów
[tablic reklamowych], wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi public relations, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
chmura obliczeniowa, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowa-

(531) 01.01.02, 26.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, płyty
do nagrań, dyski optyczne z muzyką, dyski optyczne z nagraniami audio, dyski optyczne do przechowywania muzyki, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z internetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona
z internetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn
internetowych mp3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych mp3, muzyka cyfrowa
do pobrania z komputerowej bazy danych lub internetu, płyty
kompaktowe z muzyką, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, urządzenia do nagrywania, napędy dvd, odtwarzacze dvd,
płyty dvd, nagrane płyty dvd z nagraniami muzycznymi, urządzenia do transmisji, urządzenia do transmisji dźwięku, nagrania muzyczne, muzyczne nagrania wideo, muzyczne nagrania
dźwiękowe, muzyczne nagrania na taśmach, nagrania muzyczne na taśmach, nagrania muzyczne w formie dysków, nagrania muzyczne w postaci płyt, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, dzwonki telefoniczne [do pobierania], pliki
muzyczne do pobierania, pliki graficzne do pobierania, zapisane pliki danych, przenośne odtwarzacze muzyczne, przeno-

472964
(220) 2017 06 14
MODRZEJEWSKI WOJCIECH 052B AGENCJA
REKLAMOWA, Bydgoszcz
(540) 052B/agencja kreatywna
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śne odtwarzacze multimedialne, przenośne odtwarzacze płyt
dvd, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, urządzenia
do łączności bezprzewodowej, urządzenia do telefonii bezprzewodowej, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, wstępnie nagrane taśmy audio, nagrania wideo, nagrania audio, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, płyty [nagrania dźwiękowe], taśmy z nagraniami, nagrania audio i wideo, taśmy zawierające nagrania audio, nagrania wideo z filmami, nagrania wideo do pobrania, taśmy z nagraniami muzyki, nagrane kasety wideo z nagraniami muzycznymi, dyski audio, cyfrowe dyski audio, dyski kompaktowe audio, kasety taśmowe audio, taśmy muzyczne, taśmy audio zawierające muzykę, taśmy muzyczne, nagrania muzyczne, kasety muzyczne,
nagrane taśmy muzyczne, 15 instrumenty muzyczne, akcesoria do instrumentów muzycznych, pokrowce oraz futerały
na instrumenty muzyczne, 16 papier firmowy, papier, karton,
okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], albumy, broszury informacyjne, gazety o tematyce muzycznej, kalendarze, karty
pocztowe, podręczniki i książki o tematyce muzycznej, tabulatury, śpiewniki, zakładki od książek, fotografie, karty muzyczne
z życzeniami, papier listowy, karty okolicznościowe z życzeniami, bilety, karnety, certyfikaty, świadectwa, dyplomy, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy], koszulki z nadrukami, kurtki bluzy, bluzy dresowe, bluzy z kapturem,
35 promocja [reklama] koncertów, reklama, reklama radiowa,
reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama korespondencyjna, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklama na billboardach elektronicznych, usługi promocyjne i menedżerskie, usługi profesjonalnego zarządzania działalnością
artystyczną, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia, organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą
artystyczną, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej artystycznej, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, badanie opinii publicznej, wyszukiwanie
informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także za pośrednictwem Internetu instrumentów muzycznych i osprzętu muzycznego, akcesoriów do instrumentów muzycznych, pokrowców oraz futerałów na instrumenty muzyczne, nośników
danych, płyt kompaktowych, płyt DVD, voucherów i biletów
na imprezy rozrywkowe, gadżetów reklamowych, odzieży,
38 usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, transmisja audio, transmisja danych audio za pośrednictwem internetu, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w internecie, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem
sieci komputerowych, transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub internetu, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej lub internetu, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików
udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez
światową sieć komputerową, transmisja strumieniowa danych,
transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w internecie, transmisja strumieniowa materiałów wideo w internecie,
interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe,
przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity
lub interaktywnych sieci multimedialnych, cyfrowa transmisja
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danych za pośrednictwem internetu, dostarczanie cyfrowego
dźwięku i/ lub wideo za pomocą telekomunikacji, bezpieczna
transmisja danych, dźwięków lub obrazów, elektroniczna
transmisja danych, 40 powielanie nagrań audio i video, usługi
poligraficzne, drukowanie materiałów reklamowych, haft, nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym, obróbka materiałów reklamowych, konfekcjonowanie
towarów, nanoszenie nadruków i haftów na odzież oraz obuwie, 41 rozrywka, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka
z udziałem muzyki, nagrywanie muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych mp3, rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, udzielanie
informacji dotyczących rozrywki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, edukacja, wypożyczanie taśm, wypożyczanie taśm dźwiękowych,
wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie taśm wideo i filmów, wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną muzykę, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań
wzorcowych [master] audio, produkcja nagrań audio i video
oraz usługi fotograficzne, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, widowiska muzyczne, koncerty muzyczne,
konkursy muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia,
koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, informacje
dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy
danych lub internetu, organizacja konkursów muzycznych, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem internetu, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie
rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie występów
muzycznych na żywo, prezentacja koncertów, prezentacja
koncertów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo,
produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy
instrumentalistów, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, rozrywka dostarczana przez systemy wideotekstowe, rozrywka
z udziałem muzyki, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wideo
na życzenie, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji
za opłatą [payperview], świadczenie usług rozrywkowych
za pośrednictwem filmów wideo, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, udostępnianie informacji na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie muzyki cy-
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frowej z internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] w internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] z witryn internetowych mp3, udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach
mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia]
na witrynach internetowych mp3, udzielanie informacji dotyczących rozrywki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem usług
telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi konsultacyjne
w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, usługi
prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, usługi
produkcji taśm audio, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, usługi rozrywkowe
świadczone przez muzyków, usługi rozrywkowe świadczone
przez grupę muzyczną, usługi rozrywkowe świadczone przez
grupy muzyczne, usługi rozrywkowe świadczone przez artystów scenicznych, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną, usługi rozrywkowe w postaci filmów,
usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi
rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych,
usługi w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo,
występy muzyczne na żywo, występy grup muzycznych
na żywo, występy muzyczne i piosenkarskie, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie rozrywki online, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, 45 pośrednictwo
w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audiowizualnych i utworów fonograficznych, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, badania prawne legalności oprogramowania, utworów audiowizualnych i utworów
fonograficznych, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr
intelektualnych-kojarzenie zbywców i nabywców praw własności intelektualnej.
(210) 472996
(220) 2017 06 16
(731) MICHALECKI MACIEJ SHARK KLUB SZTUK WALK, Łódź
(540)

zajęcia sportowe, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, usługi
edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, kursy szkoleniowe dotyczące
zajęć sportowych.
473759
(220) 2017 07 06
DEALAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) dealavo SMART PRICES
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 27.05.01, 01.15.03, 29.01.12
(510), (511) 42 aplikacje monitorujące ceny konkurencji
w Internecie, tworzenie oprogramowania, usługa porównująca ceny.
473760
(220) 2017 07 06
ECI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VeroTech

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 kartridże z tuszem, tusze drukarskie, tonery
drukarskie, 3 środki czyszczące i pielęgnujące, 9 urządzenia
peryferyjne (akcesoria komputerowe), 16 akcesoria biurowe,
maszyny biurowe, w szczególności niszczarki dokumentów
i laminatory, 20 podnóżki, w szczególności podnóżki biurowe, fotele biurowe, krzesła biurowe, meble biurowe.
473765
(220) 2017 07 06
PTJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czosnów
(540) ZX
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń
do papierosów, papierosy, cygara.
473768
(220) 2017 07 06
BELLATOR SPÓŁKA JAWNA J. KALETA J. FORFECKA,
Tychy
(540) BELLATOR WWW.BELLATOR24.PL

(210)
(731)

(531) 03.09.02, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, prowadzenie szkół
sztuk walki, prowadzenie treningów sztuk walki, usługi fitness klubów, usługi siłowni, usługi trenerów osobistych,
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(531) 23.01.25, 01.01.05, 26.01.05, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.21
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli,
szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa, szkolenia
z zakresu public relations, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], 45 usługi detektywistyczne.
473772
(220) 2017 07 06
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(540) TopQ
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.
(210) 473940
(220) 2017 07 11
(731) SKIBIŃSKI DAMIAN KOBI, Stalowa Wola
(540)

(531) 03.13.08, 03.13.24, 18.01.09, 18.01.23, 29.01.15
(510), (511) 20 meble - łóżka.
(210) 473941
(220) 2017 07 11
(731) SKIBIŃSKI DAMIAN KOBI, Stalowa Wola
(540) TURBO SPEED 4X4 OFF ROAD

(531)

01.15.05, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 20 meble - łóżka.
(210) 473943
(220) 2017 07 11
(731) SKIBIŃSKI DAMIAN KOBI, Stalowa Wola
(540) HIGH SPEED speed 53

(531)

01.15.05, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 25.07.04, 26.04.08,
26.04.09, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 20 meble - łóżka.

(210) 474178
(220) 2017 07 16
(731) LOCH ANDRZEJ ANDPOL BIS, Konin
(540) aloch
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, wyroby metalowe, konstrukcje budowlane metalowe, metalowe szkielety
ramowe dla budownictwa, metalowe kratownice, metalowe
zbrojenia, metalowe konstrukcje ramowe dla budownictwa,
konstrukcje metalowe przenośne, metalowe kraty pomostowe, metalowe uchwyty do krat pomostowych, metalowe

Nr ZT05/2018

domy przenośne, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu, blacha, blacha perforowana, blachy podestowe metalowe, blachy dekoracyjne
metalowe, bariery ochronne metalowe, zbiorniki metalowe,
pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, metalowe ramy do okien, belki metalowe, belki stropowe metalowe, dachówki metalowe, drut metalowy, kable metalowe,
profile metalowe dla budownictwa, drzwi metalowe, okucia
metalowe do drzwi i mebli, rolety zewnętrzne metalowe,
metalowe rolki i prowadnice do okien przesuwnych, sufity metalowe, profile i kształtowniki metalowe, płaskowniki
ciągnione metalowe, pręty ciągnione metalowe, armatura
metalowa do przewodów sprężonego powietrza, rury metalowe, zawory metalowe, metalowe króćce, metalowe elementy złączne do rur, metalowe złączki do rur, metalowe
elementy wykończeniowe dla budownictwa technicznego
i mieszkaniowego, wkłady i obudowy kominkowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, liny metalowe, słupy metalowe, żaluzje
metalowe, siatki metalowe ciągnione i plecione, metalowe
siatki cięto ciągnione, siatki zgrzewane metalowe, przewody kominowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stopnie schodowe metalowe, metalowe szczeble drabinowe, stal nierdzewna budowlana, stal kwasoodporna budowlana, stal żaroodporna
budowlana, metale kolorowe, stal szlachetna, metalowe
gabiony, metalowe łańcuchy, 12 sprzęt i osprzęt żeglarski,
knagi, zaciski żeglarskie, 35 usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa
i detaliczna materiałów budowlanych i sprzętu żeglarskiego,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu
materiałów budowlanych i sprzętu żeglarskiego, promocja
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, badania rynku i opinii publicznej,
usługi w zakresie marketingu, usługi w zakresie przygotowywania prezentacji dla celów działalności gospodarczej, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej,
audyt przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja
rachunków, wycena działalności gospodarczej, usługi polegające na programowaniu stron internetowych, w celu
zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych,
poprzez optymalizację dla wyszukiwarek internetowych,
38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego
serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów
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telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna,
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 39 usługi
transportowe, prowadzenie działalności spedycyjnej i przewozowej, magazynowanie i przeładowywanie towarów, informacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, pośrednictwo i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie
transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, wynajem
powierzchni magazynowych, hal do składowania, gruntów
lub terenów do składowania towarów, 40 usługi produkowania na zamówienie i przetwarzania metalowych materiałów budowlanych, produkcja na zamówienie krat, produkcja
na zamówienie konstrukcji metalowych, cynkowanie konstrukcji, malowanie konstrukcji metalowych, piaskowanie
konstrukcji metalowych, cięcie metali, cięcie blach i wyrobów metalowych, szlifowanie blach, produkcja ogrodzeń
na zamówienie, 42 usługi projektowania konstrukcji metalowych, materiałów budowlanych, projektowanie krat, usługi
polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania
sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania
stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie
oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi, analizy systemów
komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
(210) 474179
(220) 2017 07 16
(731) LOCH ANDRZEJ ANDPOL BIS, Konin
(540) andrzejloch
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, wyroby metalowe, konstrukcje budowlane metalowe, metalowe szkielety
ramowe dla budownictwa, metalowe kratownice, metalowe
zbrojenia, metalowe konstrukcje ramowe dla budownictwa,
konstrukcje metalowe przenośne, metalowe kraty pomostowe, metalowe uchwyty do krat pomostowych, metalowe
domy przenośne, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu, blacha, blacha perforowana, blachy podestowe metalowe, blachy dekoracyjne
metalowe, bariery ochronne metalowe, zbiorniki metalowe,
pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, metalowe ramy do okien, belki metalowe, belki stropowe metalowe, dachówki metalowe, drut metalowy, kable metalowe,
profile metalowe dla budownictwa, drzwi metalowe, okucia
metalowe do drzwi i mebli, rolety zewnętrzne metalowe,
metalowe rolki i prowadnice do okien przesuwnych, sufity metalowe, profile i kształtowniki metalowe, płaskowniki
ciągnione metalowe, pręty ciągnione metalowe, armatura
metalowa do przewodów sprężonego powietrza, rury metalowe, zawory metalowe, metalowe króćce, metalowe ele-
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menty złączne do rur, metalowe złączki do rur, metalowe
elementy wykończeniowe dla budownictwa technicznego
i mieszkaniowego, wkłady i obudowy kominkowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, liny metalowe, słupy metalowe, żaluzje
metalowe, siatki metalowe ciągnione i plecione, metalowe
siatki cięto ciągnione, siatki zgrzewane metalowe, przewody kominowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stopnie schodowe metalowe, metalowe szczeble drabinowe, stal nierdzewna budowlana, stal kwasoodporna budowlana, stal żaroodporna
budowlana, metale kolorowe, stal szlachetna, metalowe
gabiony, metalowe łańcuchy, 12 sprzęt i osprzęt żeglarski,
knagi, zaciski żeglarskie, 35 usługi doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa
i detaliczna materiałów budowlanych i sprzętu żeglarskiego,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu
materiałów budowlanych i sprzętu żeglarskiego, promocja
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, badania rynku i opinii publicznej,
usługi w zakresie marketingu, usługi w zakresie przygotowywania prezentacji dla celów działalności gospodarczej, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej,
audyt przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja
rachunków, wycena działalności gospodarczej, usługi polegające na programowaniu stron internetowych, w celu
zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych,
poprzez optymalizację dla wyszukiwarek internetowych,
38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego
serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów
telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna,
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 39 usługi
transportowe, prowadzenie działalności spedycyjnej i przewozowej, magazynowanie i przeładowywanie towarów, informacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, pośrednictwo i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie
transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, wynajem
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powierzchni magazynowych, hal do składowania, gruntów
lub terenów do składowania towarów, 40 usługi produkowania na zamówienie i przetwarzania metalowych materiałów budowlanych, produkcja na zamówienie krat, produkcja
na zamówienie konstrukcji metalowych, cynkowanie konstrukcji, malowanie konstrukcji metalowych, piaskowanie
konstrukcji metalowych, cięcie metali, cięcie blach i wyrobów metalowych, szlifowanie blach, produkcja ogrodzeń
na zamówienie, 42 usługi projektowania konstrukcji metalowych, materiałów budowlanych, projektowanie krat, usługi
polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania
sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania
stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie
oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi, analizy systemów
komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
(210) 474180
(220) 2017 07 16
(731) LOCH ANDRZEJ ANDPOL BIS, Konin
(540) loch
(510), (511) 6 materiały budowlane metalowe, wyroby metalowe, konstrukcje budowlane metalowe, metalowe szkielety
ramowe dla budownictwa, metalowe kratownice, metalowe
zbrojenia, metalowe konstrukcje ramowe dla budownictwa,
konstrukcje metalowe przenośne, metalowe kraty pomostowe, metalowe uchwyty do krat pomostowych, metalowe
domy przenośne, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu, blacha, blacha perforowana, blachy podestowe metalowe, blachy dekoracyjne
metalowe, bariery ochronne metalowe, zbiorniki metalowe,
pojemniki metalowe dla magazynowania i transportu, metalowe ramy do okien, belki metalowe, belki stropowe metalowe, dachówki metalowe, drut metalowy, kable metalowe,
profile metalowe dla budownictwa, drzwi metalowe, okucia
metalowe do drzwi i mebli, rolety zewnętrzne metalowe,
metalowe rolki i prowadnice do okien przesuwnych, sufity metalowe, profile i kształtowniki metalowe, płaskowniki
ciągnione metalowe, pręty ciągnione metalowe, armatura
metalowa do przewodów sprężonego powietrza, rury metalowe, zawory metalowe, metalowe króćce, metalowe elementy złączne do rur, metalowe złączki do rur, metalowe
elementy wykończeniowe dla budownictwa technicznego
i mieszkaniowego, wkłady i obudowy kominkowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, liny metalowe, słupy metalowe, żaluzje
metalowe, siatki metalowe ciągnione i plecione, metalowe
siatki cięto ciągnione, siatki zgrzewane metalowe, przewody kominowe metalowe, metalowe przewody dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stopnie schodowe metalowe, metalowe szczeble drabinowe, stal nierdzewna budowlana, stal kwasoodporna budowlana, stal żaroodporna
budowlana, metale kolorowe, stal szlachetna, metalowe
gabiony, metalowe łańcuchy, 12 sprzęt i osprzęt żeglarski,
knagi, zaciski żeglarskie, 35 usługi doradztwa w zakresie
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prowadzenia działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, usługi doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej budowlanej i handlowej, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo podatkowe, usługi księgowości i rachunkowości, sprzedaż hurtowa
i detaliczna materiałów budowlanych i sprzętu żeglarskiego,
sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu
materiałów budowlanych i sprzętu żeglarskiego, promocja
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, badania rynku i opinii publicznej,
usługi w zakresie marketingu, usługi w zakresie przygotowywania prezentacji dla celów działalności gospodarczej, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych
w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej,
audyt przedsiębiorstw, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja
rachunków, wycena działalności gospodarczej, usługi polegające na programowaniu stron internetowych, w celu
zwiększenia ich odsłon w wyszukiwarkach internetowych,
poprzez optymalizację dla wyszukiwarek internetowych,
38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego
serwisu informacyjnego, usługi udostępniania programów
telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna,
usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych
baz danych, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych,
filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 39 usługi
transportowe, prowadzenie działalności spedycyjnej i przewozowej, magazynowanie i przeładowywanie towarów, informacja o transporcie, wynajem miejsc parkingowych, pośrednictwo i logistyka w zakresie transportu, rezerwowanie
transportu, przewożenie i dostarczanie towarów, wynajem
powierzchni magazynowych, hal do składowania, gruntów
lub terenów do składowania towarów, 40 usługi produkowania na zamówienie i przetwarzania metalowych materiałów budowlanych, produkcja na zamówienie krat, produkcja
na zamówienie konstrukcji metalowych, cynkowanie konstrukcji, malowanie konstrukcji metalowych, piaskowanie
konstrukcji metalowych, cięcie metali, cięcie blach i wyrobów metalowych, szlifowanie blach, produkcja ogrodzeń
na zamówienie, 42 usługi projektowania konstrukcji metalowych, materiałów budowlanych, projektowanie krat, usługi
polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania
sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania
stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie i opra-
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cowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie
oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi, analizy systemów
komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów,
wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
(210) 474495
(220) 2017 07 24
(731) PONIEDZIAŁEK WIKTORIA, Kraków
(540) CYFROWEPRAWO.PL

(531) 17.03.01, 17.03.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 edukacja prawna, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, nauczanie prawa, publikowanie dokumentów
z dziedziny prawa, w tym publikowanie on-line, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących prawa, szkolenia
z zakresu świadczenia usług prawnych, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i wystaw o tematyce prawnej
i biznesowej, tłumaczenia, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, tłumaczenia językowe tekstów prawnych i prawniczych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji
elektronicznych, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), 45 usługi prawne, doradztwo prawne, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych,
w tym świadczone on-line, doradztwo prawne w dziedzinie
opodatkowania, doradztwo prawne dla biznesu, w szczególności e-biznesu i handlu w Internecie, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi wsparcia
prawnego, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania
sporów jako usługi prawne, usługi w zakresie przygotowywania i konsultowania zapisów prawnych w regulaminach
sklepów, usługi prawne świadczone drogą elektroniczną,
usługi prawne w zakresie handlu w Internecie, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
jako usługi prawne, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa
informacji, usługi w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym wypełniania obowiązków sprawozdawczych
i rejestracyjnych, usługi w zakresie dokumentacji związanej
z przetwarzaniem danych osobowych, doradztwo w zakresie cyberprzestępczości i bezpieczeństwa prawnego w sieci
Internet, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi radców
prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi,
usługi w zakresie alternatywnego rozwiązywanie sporów,
usługi pomocy w sprawach spornych, dostarczanie infor-
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macji prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług
prawnych, kompilacja informacji prawnych, opracowywanie
ekspertyz, opinii i analiz prawnych, opracowywanie raportów dotyczących stanowienia i stosowania prawa, usługi
arbitrażowe, pomoc prawna przy tworzeniu umów i innych
dokumentów prawnych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, badania i audyty prawne, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia
zgodności z prawami i regulacjami, organizowanie świadczenia usług prawnych, usługi asystentów prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, usługi doradcze związane z prawami konsumenta jako doradztwo prawne, usługi związane z przeniesieniem
tytułu własności jako usługi prawne, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, doradztwo w zakresie
ochrony własności intelektualnej, badania i rozpoznania
prawne, zarządzanie prawami własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej,
badania tytułów prawnych, badania patentowe, badania dotyczące statusu i pozycji marek na rynku, doradztwo w zakresie pozycjonowania marek, wycena wartości niematerialnych
i prawnych, usługi prawne związane z licencjonowaniem
praw autorskich, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawne związane z ochroną
i wykorzystywaniem praw autorskich i pokrewnych do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych,
usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw,
licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie
materiałów drukowanych jako usługi prawne, licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo w ramach
usług prawnych, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich jako usługi prawne, pomoc
prawna w zakresie franchisingu, obsługa prawna firm, badanie stanu prawnego nieruchomości.
475875
(220) 2017 08 28
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie
PROFi Chili con carne z mięsem wołowym i ryżem
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY
(210)
(731)

(531) 08.07.17, 03.07.03, 03.07.19, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 dania gotowe z mięsa, chili con carne, 30 wyroby kulinarne na bazie ryżu z mięsem i warzywami.
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476077
(220) 2017 09 04
TOOLS FOR BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) moe BEAUTY

(210)
(731)

(531) 26.02.01, 27.05.01
(510), (511) 3 płatki z bawełny do celów kosmetycznych,
patyczki higieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycznych, produkty kosmetyczne, produkty do makijażu,
produkty do zmywania makijażu, sztuczne paznokcie,
sztuczne rzęsy, kleje, substancje klejące i motywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego, 8 narzędzia i przyrządy
o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przybory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, nożyczki,
etui z przyborami do pedicure, etui z przyborami do manicure, cążki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki do paznokci, pilniczki do paznokci, przyrządy do polerowania paznokci elektryczne lub nieelektryczne (bloczki
do matowienia), przyrządy do odsuwania skórek, szczypczyki, pęsetki, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, żyletki do golarek, nesesery z przyborami do golenia, szczypczyki do wywijania rzęs (zalotki), aplikatory
do nakładania sztucznych rzęs (szczypce do rzęs), golarki
(brzytwy do brwi), nożyczki do brwi, obcinacze, gilotyny
do tipsów, skórek, tarka do stóp nożyki do pięt, frezy, stylografy do paznokci, cążki do skórek, przyrzady do usuwania
skórek, 11 promienie ultrafioletowe (lampy UV/LED) inne niż
do celów leczniczych, 16 materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, broszury, dekoracyjny papier do pakowania,
drukowane ulotki informacyjne, materiały drukowane, papier do korespondencji, papier firmowy, papierowe torby
na prezenty, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, publikacje promocyjne, teczki papierowe, torby
papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki,
katalogi, saszetki papierowe do opakowania, temperówki,
temperówki do ołówków do makijażu, torby do pakowania
z papieru i tworzyw sztucznych, pędzle do malowania, materiały do pakowania z kartonu, etykiety z kartonu, szyldy
reklamowe z kartonu, 18 kufry, kuferki przeznaczone na artykuły toaletowe tzw. „vanity-cases”, kuferki na zestawy toaletowe, kosmetyczki na przybory toaletowe i do makijażu,
kuferki na przybory do makijażu, torby, pokrowce ze skóry
lub imitacji skóry przeznaczone na artykuły toaletowe i kosmetyczne, 20 lustra: lusterka kieszonkowe, lusterka do torebek, lustra do makijażu, 21 grzebienie i gąbki, pędzle
(z wyjątkiem pędzli do malowania), nieelektryczny sprzęt
do demakijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki
toaletowe, szczotki, pędzle do golenia, naczynia oraz naczynia jednorazowe, puderniczki nie z metali szlachetnych,
szczoteczki do makijażu, szczoteczki toaletowe, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, podstawki na pędzle
do golenia, szczotki do włosów, aplikatory do kosmetyków,
gąbki do makijażu, podstawki na gąbki, nesesery na przybory toaletowe i do makijażu (przybory oraz pojemniki),
przyrządy do czyszczenia pędzli, stojaki, osłonki i pojemni-
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ki na pędzle, organizery na kosmetyki, puszki do makijażu,
aplikatory do cieni, szablony do brwi, palety do mieszania
pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania cieni
i mieszania podkładów, gąbki konjac do mycia twarzy, gąbki do mycia twarzy, czyściki, szczoteczki do twarzy, przyrządy do zaskórników, kieliszki do henny, pędzle do makijażu (również zestawy), szablony do przedłużania paznokci,
pędzle do zdobień paznokci, sondy do malowania zdobień,
separatory do manicure i pedicure, wzorniki do paznokci,
miseczki do manicure, dozowniki z pompką, misy ceramiczne, podłokietniki do wykonywania manicure, szczoteczki
do pyłu, pudełka na ozdoby, palce do ćwiczeń (akcesoria
manicure), klipsy do usuwania hybryd, korektory lakieru
do paznokci, przybory do manicure/pedicure, akcesoria
do zdobień paznokci, akcesoria do makijażu, szczoteczki
do brwi, szczoteczki do rzęs, pojemniki podróżne, pojemniki emaliowane, pojemniki na artykuły toaletowe oraz
kosmetyczne, przybory toaletowe, separatory do palców
u nóg, pojemniki na kosmetyki, 25 odzież, nakrycia głowy,
26 ozdoby do włosów, ozdoby do ubrań, peruki, sztuczne
pasma włosów, sztuczne włosy, pióra jako akcesoria ubraniowe, artykuły dekoracyjne do włosów, spinki automatyczne do włosów jako klamry do włosów, siatki do włosów,
opaski do włosów, szpilki do włosów, szpilki do ondulacji,
wałki do włosów, warkocze, koki, grzebienie lub zaokrąglone grzebyki do trzymania włosów, wstążki do włosów,
gumki i inne akcesoria podtrzymujące koński ogon, gumki
powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne kwiaty do włosów, koraliki do włosów, opaski na czoło, opaski na głowę,
wsuwki do włosów, 35 usługi reklamowe i promocyjne,
usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym online:
akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów internetowych, promocja sprzedaży produktów kosmetycznych, reklama za pośrednictwem Internetu, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych, magazynowanie, pakowanie produktów, dostarczanie towarów,
45 udzielanie licencji praw własności przemysłowej i praw
autorskich, zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie
znaków towarowych, udzielanie licencji dla projektów franczyzowych, doradztwo dotyczące własności przemysłowej.
476126
(220) 2017 09 04
PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Rzeszów
(540) PZL-10W

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 turbinowe silniki lotnicze, części i zespoły
do turbinowych silników lotniczych.
476129
(220) 2017 09 04
PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Rzeszów
(540) PZL-10S

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 turbinowe silniki lotnicze, części i zespoły
do turbinowych silników lotniczych.
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476193
(220) 2017 09 06
NATURA COLD PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NATURA COLD PRESS 100% JUICE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 05.01.05, 05.01.16, 05.07.13
(510), (511) 29 mieszanki i desery owocowe i warzywne,
owoce w słoikach, kawałki owoców w słoikach, potrawy gotowe składające sie głównie z warzyw, musy owocowe, musy
warzywne, ekstrakty spożywcze z owoców, warzyw, orzechów, nasion, ziół, żywność typu superfood, tj. preparowane
orzechy, ziarna, nasiona i pestki oraz konserwowe, suszone
lub gotowane owoce i warzywa, 32 soki wyciskane na zimno,
soki, soki owocowe, soki z warzyw, napoje ze zmiksowanych
owoców (koktajle smoothie), soki owocowe świeżo wyciskane, napoje owocowe, napoje warzywne, skoncentrowane
soki owocowe, soki gazowane, owocowe nektary, napoje
składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych,
napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe owocowe
lub warzywne, wody, wody aromatyzowane, lemoniada,
napoje orzeźwiające, napoje na bazie owoców lub warzyw,
syropy i koncentraty do sporządzania napojów, preparaty
do sporządzania napojów, sorbety w postaci napojów, napoje witaminizowane, napoje aromatyzowane owocami, napoje mrożone na bazie owoców lub warzyw, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie następujących towarów: mieszanki i desery
owocowe i warzywne, owoce w słoikach, kawałki owoców
w słoikach, potrawy gotowe, musy owocowe, musy warzywne, ekstrakty spożywcze z owoców, warzyw, orzechów, nasion, ziół, żywność typu superfood, tj. preparowane orzechy,
ziarna, nasiona i pestki oraz konserwowe, suszone lub gotowane owoce i warzywa, soki wyciskane na zimno, soki, soki
owocowe, soki z warzyw, napoje ze zmiksowanych owoców
(koktajle smoothie), soki owocowe świeżo wyciskane, napoje
owocowe, napoje warzywne, skoncentrowane soki owocowe, soki gazowane, owocowe nektary, napoje składające się
z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe owocowe lub warzywne,
wody, wody aromatyzowane, lemoniada, napoje orzeźwiające, napoje na bazie owoców lub warzyw, syropy i koncentraty do sporządzania napojów, preparaty do sporządzania napojów, sorbety w postaci napojów, napoje witaminizowane,
napoje aromatyzowane owocami, napoje mrożone na bazie
owoców lub warzyw, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama,
reklama on-line, promocja sprzedaży, organizacja i prowadzenie imprez w celach promocyjnych, organizowanie akcji handlowych i reklamowych, profesjonalne prowadzenie
restauracji oraz lokali gastronomicznych i hotelowych, także
w ramach franczyzy, usługi importowo-eksportowe, usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne w zakresie artykułów spożywczych, napojów, pośrednictwo handlowe przy
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zakupie, sprzedaży, imporcie i eksporcie artykułów spożywczych, napojów, promowanie towarów i usług poprzez
umieszczanie reklam i ogłoszeń promocyjnych na stronach
elektronicznych dostępnych przez sieć komputerową, promocja usług handlu detalicznego za pomocą kart lojalnościowych i programów nagród, ze specjalnym uwzględnieniem artykułów spożywczych, napojów, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, wszystkie
wyżej wymienione usługi świadczone także drogą elektroniczną, za pośrednictwem światowych sieci informatycznych lub za pośrednictwem systemu telezakupów, 43 usługi
restauracyjne świadczone w lokalach zajmujących się sprzedażą żywności, napojów alkoholowych i innych napojów
bezalkoholowych, usługi kateringowe on-line, katering, usługi planowania menu on-line, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.
476229
(220) 2017 09 07
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) ZAGADKI Z DZIURKĄ
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze,
materiały drukowane, grafiki, plakaty, pocztówki, reprinty,
nadruki, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do książek, kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, papiery opakunkowe, czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, druki, gazety, mapy, w tym
mapy edukacyjne, komiksy książeczki edukacyjne, materiały
edukacyjne z papieru, kartonu i tektury pudełka kartonowe, naklejki, papierowe miarki do wzrostu dzieci, chusteczki
i ręczniki papierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu lub tektury do celów edukacyjnych, 28 puzzle, puzzle
3D, gry, w tym gry dla dzieci, gry-łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne, gry logiczne, karty do gry, układanki,
układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, maty
edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla
dzieci, maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe,
w tym piłki do gry, deskorolki, balony do zabawy, latawce
do zabawy, bańki mydlane do zabawy, zabawki w postaci
modeli edukacyjnych do składania, figurki do zabawy, figurki
edukacyjne do zabawy, hulajnogi-zabawki, 35 sprzedaż artykułów papierniczych, artykułów piśmienniczych, materiałów drukowanych, grafik, plakatów, pocztówek, reprintów,
nadruków, albumów, albumów na zdjęcia, zdjęć, zakładek
do książek, kalendarzy, zeszytów, notesów, notatników, papierów opakunkowych, czasopism, wydawnictw, książek, katalogów, informatorów, podręczników, poradników, druków,
gazet, map, w tym map edukacyjnych, komiksów, książeczek
edukacyjnych, materiałów edukacyjnych z papieru, kartonu
i tektury, pudełek kartonowych, naklejek, wyrobów z papieru, kartonu i tektury, papierowych miarek do wzrostu dzieci,
chusteczek i ręczników papierowych, sprzedaż puzzli, puzzli
3D, gier, w tym gier dla dzieci, gier-łamigłówek, gier planszowych, gier elektronicznych, gier logicznych, kart do gry,
układanek, układanek edukacyjnych, modeli edukacyjnych
do składania, zabawek, zabawek edukacyjnych, mat edukacyjnych dla dzieci, zabawek w postaci miarek wzrostu dla
dzieci, figurek, figurek edukacyjnych, maskotek, maskotek
edukacyjnych, artykułów sportowych, w tym piłek do gry,
deskorolek, hulajnóg, sprzedaż balonów do zabawy, latawców do zabawy, baniek mydlanych do zabawy, sprzedaż
modeli trójwymiarowych z papieru, kartonu lub tektury
do celów edukacyjnych, zabawek w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurek do zabawy, figurek edukacyjnych do zabawy, hulajnóg-zabawek, sprzedaż artykułów dla
(210)
(731)
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dzieci, w tym odzieży, nakryć głowy, obuwia, toreb i torebek,
usługi reklamowe i marketingowe, prezentowanie produktów w celu sprzedaży, wystawy handlowe, usługi organizacji
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych.
476367
(220) 2017 09 12
ELDAR R.PIETRZYK, M.RYBCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Łódź
(540) ROMANTICA ACTIVE
(510), (511) 25 majtki, figi, koszulki, biustonosze.

(210)
(731)

476483
(220) 2017 09 15
SCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Belfini GUSTO ITALIANO

(210)
(731)

Nr ZT05/2018

ne 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, kosmetyki lecznicze, 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
lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(210) 476927
(220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540)

(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) 476926
(220) 2017 09 26
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) GRIPACTIVE ZATOKI I NOS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.18
(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, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologicz-

(531) 08.07.01, 26.04.02, 29.01.13, 01.15.11
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne takie jak nielecznicze
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne , 5 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, 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, kosmetyki lecznicze, 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
lecznicze, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

Nr ZT05/2018
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(210) 476962
(220) 2017 09 27
(731) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn
(540) Złote Łany

(531)

27.05.01, 29.01.15, 01.15.15, 01.03.02, 05.11.99, 26.04.02,
26.04.06, 26.04.18, 01.15.09, 05.05.20
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sezamowy, olej z pestek winogron, olej lniany, olej palmowy jadalny,
olej z oliwek jadalny, tłuszcz kokosowy, margaryna.
(210) 477124
(220) 2017 10 02
(731) BELINIAK AGNIESZKA, Warszawa
(540) LOCALE PIZZA/PASTA/WINO

(531) 27.05.01, 11.01.03, 11.01.04, 26.04.02, 26.04.18, 11.01.05
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody: miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, wyroby i przetwory kukurydziane, chipsy i chrupki, kasze, wyroby na bazie mąki i przetworów zbożowych, ciasto surowe, makarony, kluski, pierogi,
sushi, kanapki, wyroby i przetwory mączne, sosy, przyprawy,
esencje do żywności do celów spożywczych inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gotowe dania i części składowe dań na bazie, mąki i przetworów zbożowych, kakao,
ryżu, kasz, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
gastronomiczne, restauracje, winiarnie, jadłodajnie, stołówki,
pizzerie, kawiarnie, kafeterie, bary, bary szybkiej obsługi, fast
foody, snack bary, bufety, puby, bistra, cukiernie, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie bankietów, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
tymczasowe zakwaterowanie, hotele, pensjonaty.
477275
(220) 2017 10 04
KOMPLEX TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) czysto i pięknie sieć jawa
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, maseczki kosmetyczne, kremy, balsamy do ciała, mydła,
szampony do włosów, odżywki do włosów, dezodoranty,
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płyny do podłóg, antypoślizgowe preparaty do podłóg,
preparaty do czyszczenia, garnków, do czyszczenia rur,
do czyszczenia dywanów, szampony do dywanów, żele
i kostki do WC, płyny do szyb, ściereczki nasączone detergentami, środki do szorowania, odplamiacze do bielizny, wybielacze do prania, mleczko do czyszczenia mebli, 16 chusteczki celulozowe, do celów kosmetycznych, do nosa,
chusteczki higieniczne, papier do pakowania, folia do pakowania z tworzywa sztucznego, foliowe torebki do lodu,
obrusy papierowe, pudełka kartonowe, ręczniki papierowe,
serwetki papierowe, papier toaletowy, tablice ogłoszeniowe,
torebki do pakowania, torebki do gotowania, torby na śmieci, ulotki, nalepki, tapety papierowe, pędzle, artykuły biurowe, opakowania z tworzyw sztucznych, gąbki toaletowe,
21 ściereczki do czyszczenia, ścierki do podłogi, ściereczki
do mebli, gąbki toaletowe, gąbki do celów domowych, zmywaczki do naczyń, zmywaki kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, mydelniczki, mopy, miednice, rękawice
do prac domowych, podkładki pod naczynia, kosze do śmieci, wiaderka do lodu, deski do krojenia, deski do prasowania,
łopatki do ciasta, dozowniki do mydła, przybory gospodarstwa domowego, dzbanki, filiżanki, foremki do lodu, foremki
do ciastek, kubki, kieliszki do jajek, 35 doradztwo w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, usługi w zakresie prezentacji
produktów, kampanie marketingowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów pozwalających wygodnie je oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym, obejmującym produkty
spożywcze, artykuły użytku codziennego, artykuły chemii
gospodarczej, kosmetyki, środki opatrunkowe, farmaceutyki,
artykuły AGD, artykuły przemysłowe, materiały piśmiennicze,
elektronika, artykuły dla ogrodnictwa i rolnictwa, reklama
za pośrednictwem poczty, prasy, środków masowego przekazu, gazetek reklamowych, folderów, rozpowszechniania
próbek reklamowych, gazetek reklamowych.
477286
(220) 2017 10 04
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) FLOSLEK LABORATORIUM BALANCE T-zone
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki,
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne,
kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych! i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
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dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty
antybakteryjne.
(210) 477525
(220) 2017 10 11
(731) LIMITO SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) Limito
(510), (511) 29 ryby nieżywe, ryby solone, filety rybne, ryby
konserwowane, ryby puszkowane, konserwy rybne, potrawy
rybne, żywność produkowana z ryb, żywność przygotowywana z ryb, krewetki nieżywe, ślimaki morskie nieżywe, łosoś
nieżywy, łosoś wędzony, łosos marynowany, małże (mięczaki) nieżywe, ostrygi nieżywe, skorupiaki nieżywe, 31 ślimaki
morskie żywe, mięczaki żywe, małże (mięczaki) żywe, ostrygi
żywe, skorupiaki żywe, ikra rybia, ryby żywe, łosoś żywy.

Nr ZT05/2018

kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy,
kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów,
dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie
i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty
antybakteryjne.
477627
(220) 2017 10 12
MEB TECHNICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) techwork

(210)
(731)

477555
(220) 2017 10 11
CHEMIKALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Braniewo
(540) Ekobran EKOGROSZEK

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 15.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu.
(531) 03.01.04, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel, węgiel mineralny, węgiel drzewny [paliwo], brykiety, brykiety drzewne, podpałki, granulki drzewne
do ogrzewania [paliwo], granulki skompresowanego włókna
wytwarzane z roślin do użytku jako paliwo, koks, paliwa kopalne, pył węglowy [paliwo], 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym online, węgla, paliw, brykietów, podpałek, usługi
w zakresie promocji towarów, marketing, reklama, reklama
internetowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, 39 transport
towarów, składowanie, pakowanie, magazynowanie, konfekcjonowanie towarów.
477623
(220) 2017 10 12
LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK
FURMANEK SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno
(540) FLOSLEK PHARMA ULTRA PROTECT
(210)
(731)

477661
(220) 2017 10 13
POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA
W SZCZECINIE PR SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin
(540) RADIO SZCZECIN
(210)
(731)

(531) 26.04.04, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem,
administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe,
38 usługi telekomunikacyjne, 41 nauczanie, organizacja
szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
477662
(220) 2017 10 13
POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA
W SZCZECINIE PR SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin
(540) RADIO SZCZECIN

(210)
(731)

(531) 05.03.14, 19.11.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom,
kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki,
biokosmetyki, kremy, emulsje, spraye, żele, balsamy, toniki,
lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne,
kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne, środki
do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,

(531) 26.04.04, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem,
administrowanie przedsiębiorstwem, czynności biurowe,
38 usługi telekomunikacyjne, 41 nauczanie, organizacja
szkoleń, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
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(210) 477670
(220) 2017 10 13
(731) KAMIŃSKI MACIEJ PAŁAC SNÓW, Gdańsk
(540) tapas Barcelona

klamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
szkoleń, sympozjów, organizowanie i prowadzenie spotkań,
prezentacji oraz wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi szkolenia zawodowego, organizowanie targów
i wystaw w celach edukacyjnych, 44 doradztwo w zakresie
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, wypożyczanie sprzętu
rolniczego.
477935
(220) 2017 10 19
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MODAR
JACEK GRZENKOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Gdynia
(540) Lara Fabio
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry mianowicie:
torby, torebki, portfele, portmonetki, paski, teczki, torebki/
torby - nie wykonane ze skóry ani nie stanowiące imitacji skóry, parasolki, koszyki jako torby, artykuły reklamowe, a mianowicie: torby - reklamowe zarówno z PCV jak i non-woven,
25 wyroby dziane i tkane wykonane z materiałów naturalnych, syntetycznych, sztucznych i ich mieszanek mianowicie:
okrycia wierzchnie, palta, peleryny, płaszcze, kurtki, kostiumy,
garnitury, marynarki, spodnie, spódnice, suknie, sukienki,
bluzki, koszule, koszulki t-shirt, bluzy, szlafroki, swetry, szale,
apaszki, rękawiczki, body, fartuchy, kombinezony, nakrycia
głowy: czapki, kapelusze, opaski, berety, kaptury do ubrań,
ubrania dżersejowe, kostiumy kąpielowe, płaszcze kąpielowe, podomki, bielizna osobista, 35 eksponowanie towarów
pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni,
sklepie oraz sklepie internetowym z następującymi wyrobami: spinki do mankietów, szpilki do krawatów, zegary, zegarki,
bransoletki do zegarków, breloczki, emblematy, medaliony,
brosze, broszki, bransolety, biżuteria sztuczna, biżuteria komórkowa, biżuteria ze szkła sztrasowego, eksponowanie
towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie oraz sklepie internetowym z wyrobami ze skóry i imitacji skóry a mianowicie torebkami, torbami, portfelami, portmonetkami, paskami, teczkami, rękawiczkami,
eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać
i kupować w hurtowni, sklepie oraz sklepie internetowym
z parasolami, parasolkami, usługi sprzedaży i eksponowania towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować
w hurtowni, sklepie oraz sklepie internetowym z wyrobami
dzianymi i tkanymi wykonanymi z materiałów naturalnych,
syntetycznych, sztucznych i ich mieszanek a mianowicie
okryciami wierzchnimi, paltami, pelerynami, płaszczami,
kurtkami, kostiumami, garniturami, marynarkami, spodniami, spódnicami, sukniami, sukienkami, bluzkami, koszulami,
koszulkami t-shirts, bluzami, szlafrokami, swetrami, eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować
w hurtowni, sklepie oraz sklepie internetowym z akcesoriami
i dodatkami a mianowicie szalami, apaszkami, rękawiczkami, torebkami, koszykami, torbami, eksponowanie towarów
pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni,
sklepie oraz sklepie internetowym z ubraniami typu body,
fartuchami, kombinezonami, eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie oraz sklepie internetowym z nakryciami głowy takimi jak
- czapki, kapelusze, opaski, berety, kaptury do ubrań, eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie oraz sklepie internetowym z ubraniami dżersejowymi, kostiumami kąpielowymi, płaszczami
kąpielowymi, podomkami, bielizną osobistą, wyselekcjonowanie i eksponowanie wymienionych powyżej towarów
z myślą o osobach trzecich tak, by umożliwić konsumentom
ich obejrzenie i dokonanie zakupu, świadczenie opisanych
w niniejszej klasie usług sprzedaży przez sklepy detaliczne,
(210)
(731)

(531) 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne.
(210) 477873
(220) 2017 10 18
(731) Accord Healthcare Limited, North Harrow, GB
(540) DONEPESTAN
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do leczenia demencji, choroby Alzheimera i choroby Parkinsona.
477883
(220) 2017 10 18
PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) PROCAM AGRONOMIA SUKCESU

(210)
(731)

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 środki chemiczne ochrony roślin, pakiety
środków chemicznych ochrony roślin, dodatki chemiczne
do środków grzybobójczych dla roślin, dodatki chemiczne
do środków grzybobójczych dla roślin, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych dla roślin, środki chemiczne dla
rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, nawozy i produkty
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, nawozy dolistne dla rolnictwa i sadownictwa, dodatki chemiczne
do nawozów, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, biostymulatory, 5 środki ochrony roślin: fungicydy,
herbicydy, insektycydy, środki przeciw pasożytom, 31 nasiona, ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, sadzonki i inne rośliny lub sadzonki do rozmnażania, 35 rozpowszechnianie, dystrybucja
materiałów reklamowych, promocyjnych i instruktażowych,
reklama, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie środków chemicznych ochrony
roślin, nawozów dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulatorów, handel hurtowy i detaliczny, import, eksport, promocja
dla osób trzecich w zakresie środków chemicznych ochrony
roślin, nawozów dla rolnictwa i sadownictwa, biostymulatorów, organizowanie targów w celach handlowych i re-
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hurtownie, butiki, galerie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej przez
strony internetowe, usługi teleshoppingu i homeshoppingu
w zakresie towarów wymienionych w tej klasie.
477943
(220) 2017 10 19
ŁUKASIK I KROPKA KANCELARIA PRAWNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice
(540) Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna
(210)
(731)

(531) 26.02.07, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 45 usługi prawne.
477988
(220) 2017 10 20
KBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) ALVENA beauty

(210)
(731)

Nr ZT05/2018

(531) 05.05.16, 05.05.20, 05.11.18, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, kosmetyki do włosów,
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, odświeżacze oddechu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, bawełniane płatki kosmetyczne, wata kosmetyczna, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów
medycznych, preparaty do demakijażu, żele pod prysznic,
żele, pianki, kremy do golenia, mydła w płynie, mydła w kostce, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, elektryczne maszynki do golenia, żyletki do maszynek do golenia, maszynki
do golenia, nieelektryczne, ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, 16 chusteczki higieniczne, papier toaletowy,
21 szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów,
nici dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, grzebienie do włosów, szczotki do włosów, gąbki
do kąpieli, myjki złuszczające do skóry ciała, rękawicę do peelingu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów kosmetycznych i higienicznych za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
478185
(220) 2017 10 24
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków
(540) 100 LAT AGH
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, kosmetyki do włosów,
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, odświeżacze oddechu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, bawełniane płatki kosmetyczne, wata kosmetyczna, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, preparaty do demakijażu, żele pod prysznic,
żele, pianki, kremy do golenia, mydła w płynie, mydła w kostce, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, elektryczne maszynki do golenia, żyletki do maszynek do golenia, maszynki
do golenia, nieelektryczne, ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, 16 chusteczki higieniczne, papier toaletowy,
21 szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów,
nici dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, grzebienie do włosów, szczotki do włosów, gąbki
do kąpieli, myjki złuszczające do skóry ciała, rękawice do peelingu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów kosmetycznych i higienicznych za pośrednictwem stacjonarnych
punktów, sprzedaży oraz sieci Internet.
477990
(220) 2017 10 20
KBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) gallos

(210)
(731)

(531) 26.01.04, 26.07.25, 26.11.07, 27.05.01, 27.07.25, 29.01.14
(510), (511) 6 puchary metalowe, 9 publikacje elektroniczne,
aparatura naukowo-badawcza i dydaktyczna, oprogramowanie komputerowe, 16 publikacje naukowo-dydaktyczne,
książki, skrypty dla studentów, zeszyty naukowe, monografie, czasopisma naukowo-techniczne, albumy, plakaty, afisze,
blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi,
koperty, notatniki, papeteria, papier listowy, okładki, pióra,
ołówki, obwoluty, materiały do nauczania, 18 aktówki, dyplomatki, wizytowniki, plecaki, teczki, torby podróżne, torebki,
21 puchary szklane, 25 bluzy, bluzki, czapki, koszulki, szaliki, krawaty, 35 organizowanie wystaw handlowych i reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych oraz
zarządzanie tymi wystawami, usługi organizowania i prowadzenia reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ogłoszeń, 41 kształcenie wysoko
wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach: górnictwa,
geoinżynierii, metalurgii, inżynierii materiałowej, elektrotechniki, automatyki, elektroniki, inżynierii mechanicznej, robotyki, geologii, geofizyki, ochrony środowiska, geodezji górniczej, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, ceramiki,
odlewnictwa, metali nieżelaznych, wiertnictwa nafty i gazu,
paliw i energii, fizyki, techniki jądrowej, energetyki, matematyki stosowanej, nauk społecznych, zarządzania i marketingu, organizowanie i prowadzenie konferencji naukowych,
seminariów, sympozjów, nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, publikowanie
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książek i innych tekstów jak skryptów, instrukcji, informatorów, periodyków, prowadzenie działalności informacyjnej
o edukacji.
478212
(220) 2017 10 25
EAT GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Green it.
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(540) BREATH easy

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie
działalnością handlową, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się
do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe, doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu,
handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja
handlowa, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing,
udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, sprzedaż
detaliczna i hurtowa w branży spożywczej.
(210) 478260
(220) 2017 10 26
(731) SZAJNA ANDRZEJ ANDPOL ELEKTRONIK, Wrocław
(540) POWER

(531) 26.01.01, 27.05.01, 26.03.02, 01.15.03, 29.01.13, 26.03.04
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki
posiłków zawierające dodatki odżywcze, 9 stacje ładowania
pojazdów elektrycznych, 32 woda do picia, napoje energetyzujące, 35 udzielanie klientom (konsumentom i kontrahentom) informacji na temat oferowanych produktów i usług za pośrednictwem serwisu internetowego, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi i batonami energetyzującymi, 39 dystrybucja energii
elektrycznej na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych,
42 udostępnianie aplikacji mobilnej służącej do obsługi stacji
ładowania pojazdów, elektrycznych, nawigacji, wskazywania drogi do stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz
dokonywania płatności na stacjach ładowania pojazdów
elektrycznych.
(210)
(731)

478269
(220) 2017 10 26
OSUCHOWSKI ADAM PPHU ADOS, Reguły

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 3 preparaty kosmetyczne do kąpieli, mydła:
mydła lecznicze, mydła zapachowe, kostki mydła toaletowego, mydła w płynie, żele pod prysznic, żele do mycia, płyny do kąpieli, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze,
środki do higieny intymnej, emulsje do higieny intymnej,
pianki do higieny intymnej, dezodoranty i środki przeciw
poceniu, antyperspiranty, dezodoranty do użytku osobistego, dezodoranty w sztyfcie, dezodoranty roll-on, dezodoranty w sprayu, mydła dezodoryzujące, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła dezynfekujące,
talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, olejki
do celów kosmetycznych, oliwki do celów kosmetycznych,
maści do celów kosmetycznych, wazelina, pomady do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, preparaty wybielające do skóry, kremy wybielające do skóry, sole wybielające do skóry, balsamy
do skóry, środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, preparaty kosmetyczne do opalania
się, preparaty przeciwsłoneczne, środki do samoopalania,
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne,
lotony do celów kosmetycznych, olejki pielęgnacyjne, żele
do peelingu, kremy do stóp, kremy zmiękczające do skóry
stóp, zestawy kosmetyków, kosmetyki, kosmetyki upiększające, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, lakiery do paznokci, utwardzacze
do lakierów, środki do usuwania lakierów, zmywacze do paznokci, preparaty do wzmacniania płytki paznokci, preparaty
do wygładzania płytki paznokci, odżywki do paznokci, kremy do paznokci, preparaty witaminowe do paznokci, olejki
do paznokci, sztuczne paznokcie, tipsy, kleje do mocowania
sztucznych paznokci, ozdoby do paznokci, kalkomanie, zestawy do modelowania i zdobienia paznokci, wzory do zdobienia paznokci, biżuteria do paznokci, środki perfumeryjne,
perfumy, perfumy w maści, olejki do celów perfumeryjnych
olejki eteryczne, wody kolońskie, woda lawendowa, wody
toaletowe, esencje eteryczne, preparaty do golenia mydło,
do golenia, kremy do golenia, pianki do golenia, ałun po goleniu, płyny po goleniu, kremy po goleniu, żele po goleniu,
balsamy po goleniu, preparaty do depilacji, kremy do depilacji, woski do depilacji, plastry do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, serwetki nasączone lotonami
kosmetycznymi, ozdoby do celów kosmetycznych, materiały
przylepne do celów kosmetycznych, 44 usługi w zakresie
prowadzenia klinik kosmetycznych, usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, gabinetów kosmetycznych,
świadczenie usług przez salony piękności, usługi w zakresie
masażu, usługi w zakresie zabiegów higienicznych i pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne pielęgnacji ciała, zabiegi
pielęgnacji dłoni i stóp, usługi wizażu, usługi manicure, usługi pedicure, nakładanie paznokci sztucznych, nakładanie
tipsów, prowadzenie poradnictwa i pokazów w zakresie
sposobów używania i stosowania kosmetyków, artykułów
pielęgnacyjnych, perfumeryjnych, farmaceutyków, mianowicie preparatów do pielęgnacji paznokci, manicure, pedicure,
dłoni i stóp, prowadzenie salonów kosmetycznych.
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(210) 478305
(220) 2017 10 27
(731) A.B.A S.R.L., Garbagnate Milanese, IT
(540) meglio
(510), (511) 1 środki chemiczne dla przemysłu, preparaty
chemiczne do celów badawczych, preparaty chemiczne
do fotografii, produkty chemiczne dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice sztuczne i syntetyczne, dyspersje tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne nieprzetworzone pod postacią pudrów, płynów i past,
nawozy naturalne i sztuczne, preparaty do gaszenia ognia,
substancje do odpuszczania, środki chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do konserwowania artykułów
spożywczych, środki garbarskie, kleje do celów przemysłowych, płyn przeciw zamarzaniu, preparaty zapobiegające
tworzeniu się kamienia na kotłach, płyny hamulcowe, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, 3 środki czyszczące
dla gospodarstwa domowego, produkty odtłuszczające
do użytku domowego, środki zmiękczające, środki piorące,
preparaty do prania, mydła, mydła, mydła w płynie, mydło
w kostkach, wybielacze, środki zmiękczające, mydła, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do prania i czyszczenia, preparaty do odtłuszczania inne
niż stosowane w procesach produkcyjnych w tym preparaty
do odtłuszczania powierzchni, preparaty do odtłuszczania
ubrań, odzieży, bielizny, preparaty do odtłuszczania urządzeń sanitarnych i mechanicznych, środki do czyszczenia
glazury, środki do nadawania połysku, wywabiacze plam,
preparaty do czyszczenia i odświeżania, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, enzymatyczne środki piorące, środki do zmywania naczyń, preparaty do czyszczenia
podłóg, preparaty czyszczące do stosowania na płytkach,
preparaty do wywabiania plam, preparaty do usuwania
plam do artykułów gospodarstwa domowego, preparaty
wybielające do użytku domowego, preparaty do polerowania, preparaty do czyszczenia szkła, preparaty odtłuszczające do celów domowych, środki ścierne i polerskie, 5 środki
zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty do WC, środki
odkażające, środki chwastobójcze i do niszczenia robactwa,
preparaty przeciwpasożytnicze, fungicydy, dezodoranty
inne niż do użytku osobistego, środki czyszczące, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
dezynfekcja, środki do toalet.
(210)
(731)
(540)

478366
(220) 2017 10 30
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków

01.03.02, 01.03.10, 01.15.11, 25.01.15, 21.01.15, 25.12.25,
29.01.14
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze,
materiały drukowane, grafiki, plakaty pocztówki, reprinty, nadruki, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do książek,
kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, papiery opakunkowe,
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czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, druki, gazety mapy, w tym mapy edukacyjne, komiksy, książeczki edukacyjne, materiały edukacyjne
z papieru, kartonu i tektury, pudełka kartonowe, naklejki, papierowe miarki do wzrostu dzieci, chusteczki i ręczniki papierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu lub tektury
do celów edukacyjnych, 28 puzzle, puzzle 3D, gry, w tym gry
dla dzieci, gry-łamigłówki, gry planszowe, gry elektroniczne,
gry logiczne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne,
zabawki, zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla dzieci, maskotki, maskotki
edukacyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, deskorolki,
balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy, zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania,
figurki do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy, hulajnogi-zabawki, 35 usługi sprzedaży: artykułów papierniczych, artykułów piśmienniczych, materiałów drukowanych, grafik, plakatów, pocztówek, reprintów, nadruków, albumów, albumów
na zdjęcia, zdjęć, zakładek do książek, kalendarzy, zeszytów, notesów, notatników, papierów opakunkowych, czasopism, wydawnictw, książek, katalogów, informatorów, podręczników,
poradników, druków, gazet, map, w tym map edukacyjnych,
komiksów, książeczek edukacyjnych, materiałów edukacyjnych z papieru, kartonu i tektury, pudełek kartonowych, naklejek, wyrobów z papieru, kartonu i tektury, papierowych miarek
do wzrostu dzieci, chusteczek i ręczników papierowych, usługi
sprzedaży: puzzli, puzzli 3D, gier, w tym gier dla dzieci, gier-łamigłówek, gier planszowych, gier elektronicznych, gier logicznych, kart do gry, układanek, układanek edukacyjnych, modeli
edukacyjnych do składania, zabawek, zabawek edukacyjnych,
mat edukacyjnych dla dzieci, zabawek w postaci miarek wzrostu dla dzieci, figurek, figurek edukacyjnych, maskotek, maskotek edukacyjnych, artykułów sportowych, w tym piłek do gry,
deskorolek, hulajnóg, usługi sprzedaży: balonów do zabawy,
latawców do zabawy, baniek mydlanych do zabawy, usługi
sprzedaży: modeli trójwymiarowych z papieru, kartonu lub
tektury do celów edukacyjnych, zabawek w postaci modeli
edukacyjnych do składania, figurek do zabawy, figurek edukacyjnych do zabawy, hulajnóg-zabawek, usługi sprzedaży: artykułów dla dzieci, w tym odzieży, nakryć głowy, obuwia, toreb
i torebek, usługi reklamowe i marketingowe, prezentowanie
produktów w celu sprzedaży, wystawy handlowe, usługi organizacji wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych.
(210)
(731)
(540)

478367
(220) 2017 10 30
BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków

(531)

(531)

01.03.02, 01.03.10, 01.15.11, 21.01.15, 25.12.25, 19.03.25,
29.01.13
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze,
materiały drukowane, grafiki, plakaty, pocztówki, reprinty,
nadruki, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do ksią-
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żek, kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, papiery opakunkowe, czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, informatory, podręczniki, poradniki, druki, gazety, mapy, w tym mapy
edukacyjne, komiksy, książeczki edukacyjne, materiały edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, pudełka kartonowe, naklejki, papierowe miarki do wzrostu dzieci, chusteczki i ręczniki papierowe, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu
lub tektury do celów edukacyjnych, 28 puzzle, puzzle 3D,
gry, w tym gry dla dzieci, gry-łamigłówki, gry planszowe, gry
elektroniczne, gry logiczne, karty do gry, układanki, układanki edukacyjne, zabawki, zabawki edukacyjne, maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla dzieci,
maskotki, maskotki edukacyjne, artykuły sportowe, w tym
piłki do gry, deskorolki, balony do zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy, zabawki w postaci modeli
edukacyjnych do składania, figurki do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy, hulajnogi-zabawki, 35 usługi sprzedaży:
artykułów papierniczych, artykułów piśmienniczych, materiałów drukowanych, grafik, plakatów, pocztówek, reprintów,
nadruków, albumów, albumów na zdjęcia, zdjęć, zakładek
do książek, kalendarzy, zeszytów, notesów, notatników, papierów opakunkowych, czasopism, wydawnictw, książek, katalogów, informatorów, podręczników, poradników, druków,
gazet, map, w tym map edukacyjnych, komiksów, książeczek
edukacyjnych, materiałów edukacyjnych z papieru, kartonu
i tektury, pudełek kartonowych, naklejek, wyrobów z papieru, kartonu i tektury, papierowych miarek do wzrostu dzieci,
chusteczek i ręczników papierowych, sprzedaż puzzli, puzzli
3D, gier, w tym gier dla dzieci, gier-łamigłówek, gier planszowych, gier elektronicznych, gier logicznych, kart do gry,
układanek, układanek edukacyjnych, modeli edukacyjnych
do składania, zabawek, zabawek edukacyjnych, mat edukacyjnych dla dzieci, zabawek w postaci miarek wzrostu dla
dzieci, figurek, figurek edukacyjnych, maskotek, maskotek
edukacyjnych, artykułów sportowych, w tym piłek do gry,
deskorolek, hulajnóg, sprzedaż balonów do zabawy, latawców do zabawy, baniek mydlanych do zabawy, sprzedaż
modeli trójwymiarowych z papieru, kartonu lub tektury
do celów edukacyjnych, zabawek w postaci modeli edukacyjnych do składania, figurek do zabawy, figurek edukacyjnych do zabawy, hulajnóg-zabawek, sprzedaż artykułów dla
dzieci, w tym odzieży, nakryć głowy, obuwia, toreb i torebek,
usługi reklamowe i marketingowe, prezentowanie produktów w celu sprzedaży, wystawy handlowe, usługi organizacji
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych.
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478419
(220) 2017 10 30
MW EUROBUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gliwice
(540) B McBraun

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 21 akcesoria około obuwnicze mianowicie:
szczotki do butów, łyżki do butów, prawidła do butów,
kopyta do napinania obuwia, gąbki sztuczne i naturalne,
gąbki do czyszczenia obuwia i wyrobów skórzanych, czyściki do obuwia, szmatki, ściereczki, grzebienie, urządzenia
do czyszczenia obuwia nieelektryczne, kopyta i prawidła
do obuwia, 25 obuwie, buty, kalosze, obuwie plażowe,
espadryle, obuwie sportowe, pantofle, czółenka, paski
do butów, półbuty, sandały, wkładki do obuwia, bielizna
osobista, bluzki, bluzy, nakrycia głowy, czapki, kapelusze,
kamizelki, ubiory plażowe, kostiumy, płaszcze kąpielowe,
koszule, koszulki, suknie, spódnice, marynarki, spodnie,
pulowery, swetry, rękawiczki, artykuły odzieżowe, okrycia
wierzchnie, płaszcze, peleryny, pelisy, szlafroki, piżamy, trykoty, paski tekstylne.
478488
(220) 2017 10 31
BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie
PROFi Indyk w sosie śmietanowo-pieczarkowym
z kaszą bulgur
(210)
(731)

478369
(220) 2017 10 30
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Duosen Melatonina
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

478397
(220) 2017 10 30
PISARZEWSKI PAWEŁ FILIP SŁODKIE HAWO
HAWOPOL, Łomianki
(540) Słodkie Hawo
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, orzechy kandyzowane, dżemy, galaretki, pasty owocowe, przetwory owocowe, 30 pasty czekoladowe zawierające orzechy, orzechy
w czekoladzie, wypieki, wyroby cukiernicze, desery, batony
zbożowe i energetyczne, miód, słodkie pasty do smarowania, płatki sniadaniowe zawierające miód, słodycze, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, orzechy świeże.

(210)
(731)

(531) 03.07.03, 05.11.05, 08.05.10, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne, gotowe lub wstępnie
przygotowane posiłki składające się z mięsa i warzyw, porcjowane dania zawierające mięso i kaszę oraz grzyby, mięso
z kaszą i z grzybami.
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(210) 478505
(220) 2017 10 31
(310) 52811
(320) 2017 06 02
(330) TT
(731) Atlassian Pty Ltd, Sydney, AU
(540) STRIDE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zastosowania w komputerach i urządzeniach mobilnych do wysyłania wiadomości grupowych, oprogramowanie komputerowe do zastosowania w komputerach i urządzeniach
mobilnych do wiadomości błyskawicznych, komunikacji
grupowej, konferencji audio, konferencji wideo, udostępniania plików, udostępniania obrazów, udostępniania ekranu,
współdzielenia przestrzeni roboczej, udostępniania aplikacji,
udostępniania treści, telefonii internetowej oraz wykrywania
obecności użytkownika oraz dostarczania informacji w tym
zakresie, oprogramowanie komputerowe do zastosowania
w komputerach i urządzeniach mobilnych do przetwarzania obrazów, grafiki, dźwięków, wideo i tekstów, 38 usługi
komunikacyjne, mianowicie przekazywanie i odbieranie
wiadomości głosowych, danych, wiadomości, dźwięku,
wideo, obrazów, tekstu oraz grafiki pomiędzy dwoma lub
więcej niż dwoma użytkownikami za pośrednictwem komputera oraz sieci telekomunikacyjnej, usługi wiadomości
błyskawicznych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi telekonferencji audio i wideo, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej
[Web messaging], udzielanie dostępu do komputerowych,
elektronicznych i internetowych baz danych, 42 oprogramowanie on-line nie do pobrania do wysyłania wiadomości grupowych, usługi oprogramowania komputerowego
jako [tzw. usługi SAAS] usługi zawierające oprogramowanie
do wysyłania wiadomości grupowych, oprogramowanie
on-line nie do pobrania do zastosowania w komputerach
i urządzeniach mobilnych do wiadomości błyskawicznych,
komunikacji grupowej, konferencji audio, konferencji wideo,
udostępniania plików, udostępniania obrazów, udostępniania ekranu, współdzielenia przestrzeni roboczej, udostępniania aplikacji, udostępniania treści, telefonii internetowej oraz
wykrywania obecności użytkownika oraz dostarczania informacji w tym zakresie, oprogramowanie i aplikacje on-line
nie do pobrania do przetwarzania obrazów, grafiki, dźwięków, wideo i tekstów, umożliwienie tymczasowego użytkowania aplikacji sieciowych nie do pobrania do użycia z oprogramowaniem do wiadomości błyskawicznych, komunikacji
grupowej, udostępniania plików, elektronicznej wymiany
danych, dźwięku, obrazów wideo oraz grafiki za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych, bezprzewodowych,
sieci telekomunikacyjnej.
(210) 478510
(220) 2017 10 31
(731) MICHALAK KRZYSZTOF, Michałkowa
(540) MANUFAKTURA PĄCZKÓW
WWW.MANUFAKTURAPACZKOW.PL
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(531) 08.01.25, 09.03.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i ciastkarskie, pączki,
43 usługi restauracyjne, usługi kawiarni i kafeterii, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem; usługi kateringowe.
478539
(220) 2017 11 02
M&MR TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) M&MR Trading
(510), (511) 1 chemiczne środki adsorbujące, chemiczne
preparaty do zastosowania w poligrafii, drukarskie substancje
chemiczne, chemiczne zmywacze do farb wodnych, UV oraz
farb zawierających alkohol, chemikalia do maszyn offsetowych, produkty chemiczne do druku offsetowego fleksograficznego, mianowicie - farby i lakiery olejowe, grawerowane
elastomerowe formy do lakierowania, płytki do druku offsetowego, płyty do lakierowania w druku offsetowym, nośniki
stosowane w offsetowym druku litograficznym, płyty offsetowe CTP, CTcP i ekologiczne, 7 drukarki offsetowe, drukarskie
maszyny offsetowe, urządzenia do pras offsetowych, maszyny offsetowe do wycinania różnego typu materiałów, maszyny offsetowe mianowicie - plotery do wycinania gum i płyt
polimerowych, perforowania i cięcia kartonu, konfekcjonowania skóry, korka, maszyny do produkcji koców drukarskich
i płyt drukarskich, płyty drukarskie, litograficzne płyty drukarskie do użytku w maszynach drukarskich, matryce drukarskie,
metalowe formy odlewnicze do odlewania pod ciśnieniem,
metalowe bloczki drukarskie, 16 obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, koce drukarskie służące do przenoszenia
rysunku z formy drukowej na podłoże, papiery lakierowane,
folia podkładowa, materiały drukowane, 17 folia do kałamarzy z poliestru, 19 niemetalowe formy odlewnicze do odlewania pod ciśnieniem, niemetalowe bloczki drukarskie,
włókniny czyszczące, 24 obciągi offsetowe z materiałów
tekstylnych, tkaniny drukowane, 35 usługi agencji importowo eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowniach, sklepach i na stronie
internetowej wyspecjalizowanej w sprzedaży produktów
dla przemysłu budowlanego, górniczego, motoryzacyjnego
i transportu, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, sprzedaż tradycyjna, hurtowa
i detaliczna, internetowa oraz przy użyciu innych niż Internet
środków komunikacji na odległość następujących produktów: maszyn offsetowych, ploterów do wycinania różnego
typu materiałów, perforowania i cięcia kartonu, konfekcjonowania skóry, korka, akcesoriów i oprogramowania do ww.
maszyn, sprzedaż tradycyjna, hurtowa i detaliczna, internetowa oraz przy użyciu innych niż Internet środków komunikacji na odległość produktów do druku offsetowego: farb
i lakierów olejowych, chemii i lakierów do druku, grawerowanych elastomerowych form do lakierowania, obciągów
do druku, obciągów i płyt do lakierowania, papierów lakierowanych i folii podkładowej, płyt offsetowych CTP, CTcP i ekologicznych, włóknin czyszczących, folii do kałamarzy, gąbek
i rękawic poligraficznych, 40 drukowanie offsetowe, usługi
w zakresie offsetu mianowicie cięcie ploterem, standaryzacja
druku, listowanie.
(210)
(731)
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(210) 478559
(220) 2017 11 02
(731) BARTOSIAK ŁUKASZ WIKTOR, Malewo
(540) S

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będącymi półproduktami, nakrętki, sworznie
i zamknięcia, z metalu, odlewy metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, 7 maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, maszyny budowlane, urządzenia do przenoszenia i transportu, 35 usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
(210) 478563
(220) 2017 11 02
(731) ROMANOWSKI PRZEMYSŁAW MARIAN, Daleszyce
(540) profilactica

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa na rzecz osób
trzecich następujących towarów: balsamy do ust, odżywki
do ust, nielecznicze balsamy do ust, środki do higieny jamy ustnej, produkty kosmetyczne do ochrony ust, płyny do płukania
jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, niemedyczne
płyny do płukania jamy ustnej, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów
i płyny do płukania jamy ustnej, wybielające żele dentystyczne, paski wybielające zęby, proszek do zębów, pasta do zębów,
preparaty do pielęgnacji zębów, żele do wybielania zębów,
płyny do czyszczenia zębów, środki do polerowania zębów,
żele do czyszczenia zębów, płyn do czyszczenia zębów, środki do czyszczenia zębów, środki do mycia zębów, preparaty
do czyszczenia zębów, paski do wybielania zębów nasączone
preparatami do wybielania zębów, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, pasty do zębów do celów medycznych,
proszek do zębów w formie pasty, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, tabletki wybarwiające
do użytku osobistego w wykrywaniu kamienia nazębnego,
farmaceutyczne balsamy do ust, lecznicze balsamy do ust,
lecznicze kremy do ust, płyny do płukania ust, płyny lecznicze do płukania ust, leczniczy spray do jamy ustnej, materiały
do profilaktyki jamy ustnej, środki do czyszczenia jamy ustnej,
lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze żele do pielęgnacji jamy ustnej, przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy
ustnej, preparaty lecznicze do leczenia jamy ustnej, spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, płyny do płukania
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jamy ustnej do celów medycznych, lecznicze żele do higieny
jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, preparaty i artykuły
dentystyczne, preparaty i artykuły higieniczne, surowce dentystyczne, wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków
dentystycznych, materiały dentystyczne do odcisków, kleje
do celów dentystycznych, kleje do protez dentystycznych,
gazy do użytku dentystycznego, materiały do protez dentystycznych, gips do celów dentystycznych, środki uszczelniające do celów dentystycznych, materiały utrwalające do celów
dentystycznych, preparaty dentystyczne do ujawniania płytki
nazębnej, płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, materiały do sztucznych zębów, kleje do przymocowywania protez, irygatory jamy ustnej, irygatory do jamy
ustnej do stosowania w stomatologii, elektryczne irygatory
jamy ustnej do użytku przez dentystów, przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji jamy ustnej,
przyrządy, irygatory jamy ustnej stosowane przez dentystów do płukania dziąseł, szczoteczki do czyszczenia języka,
szczoteczki międzyzębowe do użytku w leczeniu zębów, artykulatory dentystyczne, narzędzia dentystyczne, aparatura
dentystyczna, elektryczna, ochraniacze zębów do celów dentystycznych, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych,
dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, urządzenia
do celów dentystycznych, strzykawki do celów dentystycznych, przyrządy i przybory dentystyczne, irygatory przyzębne
do użytku w leczeniu dentystycznym, podkłady dentystyczne,
wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, irygatory do jamy
ustnej inne niż stosowane w dentystyce, zestawy do pielęgnacji jamy ustnej składające się ze szczoteczek do zębów i nici
dentystycznych, szczoteczki do zębów, szczoteczki do protez,
szczoteczki do zębów elektryczne, szczoteczki do higieny osobistej, futerały na szczoteczki do zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, szczoteczki do czyszczenia powierzchni
międzyzębowych, uchwyty na szczoteczki do zębów, stojaki
na szczoteczki do zębów, włosie do szczoteczek do zębów,
szczoteczki do zębów do szczotkowania ręcznego, artykuły
do czyszczenia zębów, wodne aparaty do czyszczenia jamy
ustnej, nici dentystyczne, nici dentystyczne lecznicze, dozowniki nici dentystycznej, irygatory do przyzębi, nieelektryczne
do użytku osobistego, irygatory stosowane do przyzębi, elektryczne do użytku osobistego, soniczne szczoteczki do zębów, ultradźwiękowe szczoteczki do zębów, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa,
marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją towarów.
478568
(220) 2017 11 02
TULIK JERZY, TULIK TERESA CENTRUM
RADIESTEZYJNEJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
I HOMEO FARMAKOPUNKTURY SPÓŁKA CYWILNA
KARNAK, Zabrze
(540) KARNAK
(210)
(731)
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(531) 13.01.17, 24.17.05, 24.13.01, 27.05.01, 28.07.99
(510), (511) 10 pomocnicze aparaty medyczne w postaci
radiestezyjnych przyrządów służących do korygowania stanu zdrowotnego organizmu oraz służących do neutralizacji
szkodliwych promieniowań dla organizmu człowieka.
478569
(220) 2017 11 02
TULIK JERZY, TULIK TERESA CENTRUM
RADIESTEZYJNEJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
I HOMEO-FARMAKOPUNKTURY KARNAK
SPÓŁKA CYWILNA, Zabrze
(540) LT
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 pomocnicze aparaty medyczne w postaci
radiestezyjnych przyrządów służących do korygowania stanu zdrowotnego organizmu oraz służących do neutralizacji
szkodliwych promieniowań dla organizmu człowieka.
478595
(220) 2017 11 03
DELIGHT MGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki
(540) Dwór Oliwski CITY HOTEL & SPA

(210)
(731)

(531) 01.01.05, 05.05.20, 25.07.15, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenia), prowadzenie zajęć fitness, sport (wypożyczanie sprzętu), 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, 44 manicure, masaż, salony piękności, usługi
saun.
(210) 478600
(220) 2017 11 24
(731) POSNET POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Protokół komunikacyjny kas fiskalnych Posnet
(510), (511) 9 kasy fiskalne, kasy rejestrujące, komputery
i sprzęt przetwarzający dane, nośniki danych, w tym magnetyczne, maszyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, modemy komputerowe, modemy komputerowe zewnętrzne USB,
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karty modemowe, karty PC, urządzenia i części urządzeń służących do bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych, w tym Internetu, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia do transmisji danych, oprogramowanie, programy
komputerowe, 35 usługi polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów), zarządzanie
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, badania rynku, organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w: zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez
telefon i Internet, wypożyczanie urządzeń dotyczących komputerów i urządzeń biurowych, wyszukiwanie w komputerze
bazy danych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich artykułów
dotyczących sprzętu przetwarzającego dane i komputery, oprogramowania, programów komputerowych, części
do komputerów i innych urządzeń w postaci kart przeciwwirusowych i kontrolerów przeciwwirusowych, oprogramowania i urządzeń zabezpieczających urządzenia, sieć lub dane
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa
w powyższym zakresie, informacja o powyższych usługach,
37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn, urządzeń i komputerów, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej, telefaksowej,
w systemie cyfrowym, usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej
i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów,
usługi w zakresie: poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia:
stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów,
urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów
audiowizualnych za pośrednictwem Internetu, elektroniczny
serwis informacji typu on - line polegający na tworzeniu.
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi
w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie bezprzewodowego dostępu do sieci
komputerowych, w tym Internetu, przekazywanie różnych
informacji drogą elektroniczną przez Internet oraz przez
inne sieci komputerowe, informacja o powyższych usługach,
usługi polegające na transmisji pisemnych informacji (komunikatów), usługi telekomunikacyjne on - line polegające
na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych,
umów kupna - sprzedaży, umów kredytowych, umów bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego,
wykonywania umów, informacja o powyższych usługach,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza i badanie usług, projektowanie, ekspertyzy i rozwój sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowych, sprzętu przetwarzającego
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dane, maszyn biurowych, urządzeń do przesyłania danych
oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci
komputerowych, sprzętu przetwarzającego dane, maszyn
biurowych, urządzeń do przesyłania danych oraz urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, programowanie komputerów lub sprzętu przetwarzającego dane, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych,
wypożyczanie komputerów, archiwizacja elektronicznych
baz danych, usługi w zakresie utrzymania komputerowych
baz danych, usługi w zakresie odzyskiwania utraconych danych z komputerowych baz danych, informacja o powyższych usługach.
478622
(220) 2017 11 03
ORFEO FUNDACJA IMIENIA BOGUSŁAWA
KACZYŃSKIEGO, Warszawa
(540) WIELKA SŁAWA TO ŻART
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, sprzęt audio, urządzenia audio hi-fi, odtwarzacze mp3, odtwarzacze płyt fonograficznych, odbiorniki audio, odtwarzacze audio, systemy
głośnikowe, głośniki audio, subwoofery, słuchawki, nagrane
nośniki z danymi, muzyką, dźwiękiem i obrazami, nagrane
dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki danych,
dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, oprogramowanie, urządzenia do przetwarzania danych, komputery,
16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne,
almanachy [roczniki], arkusze z nutami w formie drukowanej,
biuletyny- materiały drukowane, broszury drukowane, czasopisma muzyczne, czasopisma- periodyki, gazety, książki,
podręczniki instruktażowe z dziedziny muzyki, drukowane
arkusze muzyczne, papier nutowy, zapisy nutowe, zeszyty
do nut, programy imprez, bilety wstępu, dyplomy drukowane, drukowany materiał promocyjny, reprodukcje graficzne,
kalendarze, katalogi, lekcje drukowane, fotografie, oprawione
plakaty, plakaty wykonane z papieru, prospekty, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, ulotki drukowane,
35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach stacjonarnych, online i sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: urządzenia do nagrywania, przesyłania lub
odtwarzania dźwięku lub obrazów, sprzęt audio, urządzenia audio hi-fi, odtwarzacze mp3, odtwarzacze płyt fonograficznych, odbiorniki audio, odtwarzacze audio, systemy
głośnikowe, głośniki audio, subwoofery, słuchawki, nagrane
nośniki z danymi, muzyką, dźwiękiem i obrazami, nagrane
dyski kompaktowe, nagrane magnetyczne nośniki danych,
dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, oprogramowanie, urządzenia do przetwarzania danych, komputery,
papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych
klasach, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, almanachy- roczniki, arkusze z nutami w formie drukowanej,
biuletyny [materiały drukowane], broszury drukowane, czasopisma muzyczne, czasopisma- periodyki, gazety, książki,
podręczniki instruktażowe z dziedziny muzyki, drukowane
arkusze muzyczne, papier nutowy, zapisy nutowe, zeszyty
do nut, programy imprez, bilety wstępu, dyplomy drukowane, drukowany materiał promocyjny, reprodukcje graficzne,
kalendarze, katalogi, lekcje drukowane, fotografie, oprawione plakaty, plakaty wykonane z papieru, prospekty, reprodukcje fotograficzne, reprodukcje graficzne, ulotki drukowane, 38 telekomunikacja, emisja programów telewizyjnych
i radiowych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika,
(210)
(731)

27

treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, udzielanie dostępu do telewizji internetowej, usługi informacyjne
dotyczące nadawania programów, 41 nauczanie, rozrywka,
usługi w zakresie kultury, akademie, biblioteki, wypożyczanie gazet i czasopism, usługi rezerwacji i sprzedaży biletów
na wydarzenia rozrywkowe i kulturalne, informacja o biletach
na imprezy rozrywkowe i kulturalne, informacje dotyczące
działalności kulturalnej i rozrywkowej, pisanie, redagowanie
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie nut, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów
muzycznych, publikowanie książek, magazynów, almanachów, czasopism, publikacji elektronicznych, publikowanie
książek z nutowym zapisem muzyki, publikowanie książek
związanych z programami telewizyjnymi, muzyczne usługi
wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, usługi
prezenterów telewizyjnych i radiowych, usługi wydawnicze
w zakresie utworów muzycznych, wydawanie audiobooków,
organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie
konkursów w celach kulturalnych, montaż filmów, programów radiowych i telewizyjnych, nagrań dźwiękowych, nagrywanie muzyki, opracowywanie formatów dla programów
telewizyjnych, produkcja radiowa, filmowa, muzyczna i telewizyjna, produkcja oper, produkcja spektakli scenicznych,
przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych
i radiowych, usługi studia nagrań, wypożyczanie płyt, dysków kompaktowych lub nagranych wcześniej taśm magnetycznych, przedstawienia operowe, rozrywka w postaci występów baletowych, rozrywka w postaci występów orkiestr
symfonicznych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, wystawianie spektakli teatralnych, obsługa koncertów muzycznych,
konkursy muzyczne, muzea, organizowanie i prowadzenie
imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festiwali, usługi festiwali muzycznych, organizowanie festynów
w celach kulturalnych, organizacja przyjęć, organizowanie
gal, organizowanie imprez w celach kulturalnych, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, kształcenie
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, reżyserowanie
przedstawień, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo,
udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem
sieci łączności, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu.
478655
(220) 2017 11 06
KIEŁCZEWSKA IRMINA PROGRES POLAND PPHU,
Józefów
(540) humzzzee
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, łóżka, materace, maty do drzemki,
poduszki lub materace, poduszki, poduszki dekoracyjne,
poduszki utrzymujące pozycje głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, poduszki do podpierania dla dzieci, 24 kocyki dziecięce, artykuły
tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, artykuły
tekstylne do użytku jako pościel bielizna pościelowa i koce,
bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna pościelowa
dla dzieci, bielizna kuchenna, bielizna pościelowa, ręczniki,
baldachimy do łóżek, 28 zabawki dla dzieci, zabawki do za-
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wieszania w łóżeczkach dziecięcych, zabawki pluszowe,
zabawki rozwojowe dla niemowląt, zabawki wypchane, zabawki z tkanin, zabawki drewniane, maskotki, piłki do gier
i zabaw, 35 sprzedaż w tym przez Internet mebli, łóżek,
pościeli materacy, artykułów tekstylnych do użytku domowego, pościeli, poduszek dziecięcych, zabawek, zabawek
pluszowych, zabawek drewnianych, zabawek wypchanych,
maskotek, piłek do gier i zabaw, kocyków dziecięcych, bielizny pościelowej i kocy, bielizna pościelowa dla niemowląt,
bielizna pościelowa dla dzieci, bielizna kuchenna, bielizna
pościelowa, ręczniki, baldachimy do łóżek.
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478695
(220) 2017 11 07
POLSKIE LIKIERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) KUKUŁKÓWKA likier domowy

(210)
(731)

478669
(220) 2017 11 06
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Duosen
(510), (511) 5 suplementy diety.
(210)
(731)

478673
(220) 2017 11 06
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE SYNTEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Duomela
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210)
(731)

(531) 03.07.11, 17.01.02, 17.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 likiery.
(210) 478707
(220) 2017 11 08
(731) BARGIEL ANDRZEJ SPORT PROMOTION, Łętownia
(540) SUNT LEONES ANDRZEJ BARGIEL AB

478686
(220) 2017 11 07
VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) Szafa VIVE
(210)
(731)

(531) 11.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych towarów.
(210) 478687
(220) 2017 11 07
(731) SOBIERAJSKI JAKUB, Drwalew
(540) Syndia

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kanapki, słodycze, produkty zbożowe paluszki, chipsy, 32 napoje bezalkoholowe, soki, woda pitna,
35 sprzedaż detaliczna w zakresie artykułów spożywczych,
wyrobów garmażeryjnych i napojów bezalkoholowych,
sprzedaż w z wykorzystaniem automatów do sprzedaży w zakresie artykułów spożywczych, wyrobów garmażeryjnych i napojów bezalkoholowych., 43 usługi
gastronomiczne.

(531) 03.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty perfumeryjne, preparaty kosmetyczne, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych,
preparaty do pielęgnacji włosów, 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
środki odkażające, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, rudy,
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby
metalowe, kasy pancerne, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, sprzęt wspinaczkowy z metalu,
sprzęt alpinistyczny metalowy: raki, czekany, karabinki,
uprzęże, haki, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane, komputery, oprogramowanie kompu-
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terowe, urządzenia do gaszenia ognia. elektryczne, elektroniczne, fotograficzne i optyczne urządzenia i sprzęt, urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania dźwięku i obrazu, nośniki dźwięku i obrazu, gry komputerowe, filmy, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy
dekoracyjne, kompasy, komputerowe mapy cyfrowe,
11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, 14 biżuteria, ozdoby (biżuteria), instrumenty horyzontalne i chronometryczne, stopery,
okulary i okulary przeciwsłoneczne, towary z metali szlachetnych i ich stopów lub pokryte nimi, nie ujęte w innych klasach, zegary i zegarki, 16 papier, karton, torby, torebki i opakowania z papieru lub folii, materiały drukarskie, fotografie,
plakaty, kartki pocztowe, artykuły piśmienne i biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze do pisania, czasopisma,
książki, gazety, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, katalogi, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, drukowane
wzory na odzież, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia,
mapy geograficzne, 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce,
bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 20 meble,
lustra, ramki obrazów, pojemniki niemetalowe, do przechowywania lub transportu, materace, pokrowce na odzież,
21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, artykuły stołowe, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, sprzęt do czyszczenia, termosy, 22 liny i sznury,
w tym wspinaczkowe, materiały na obicia, do wyściełania
i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezenty, siatki, żagle,
worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, sznury i sznurki, plandeki, 24 wyroby włókiennicze
i tekstylne, ręczniki, koce i obrusy, maty na stół, pledy podróżne, pościel, flagi i proporczyki, śpiwory, torby na śpiwory,
wkładki do śpiwora, 25 odzież i odzież sportowa, nakrycia
głowy, obuwie, 28 gry i zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe, sprzęt sportowy oraz akcesoria do niego, karty
do gry, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, narty, wiązania narciarskie, deski snowboardowe, łyżwy, deski surfingowe, deskorolki, ochraniacze do uprawiania sportów,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 35 reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing imprez i wydarzeń, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, sponsoring promocyjny, usługi promocyjne i reklamowe, usługi sprzedaży, w tym sprzedaży żywności, usługi prowadzenia sprzedaży towarów z naniesionym
logo jako elementem reklamowo - ozdobnym z wymienionymi w przedmiotowym zgłoszeniu towarami: produkty
perfumeryjne, preparaty kosmetyczne, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty do pielęgnacji
włosów, produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub
weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, kasy pancerne, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu,
sprzęt wspinaczkowy z metalu, sprzęt alpinistyczny metalowy: raki, czekany, karabinki, uprzęże, haki, urządzenia i przy-
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rządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych,
nagrywalne płyty (dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery,
oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gaszenia
ognia. elektryczne, elektroniczne, fotograficzne i optyczne
urządzenia i sprzęt, urządzenia do nagrywania, transmisji
i odtwarzania dźwięku i obrazu, nośniki dźwięku i obrazu,
gry komputerowe, filmy, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania, magnesy dekoracyjne, kompasy, komputerowe mapy cyfrowe, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne,
biżuteria, ozdoby (biżuteria), instrumenty horyzontalne
i chronometryczne, stopery, okulary i okulary przeciwsłoneczne, towary z metali szlachetnych i ich stopów lub pokryte nimi, nie ujęte w innych klasach, zegary i zegarki, papier,
karton, torby, torebki i opakowania z papieru lub folii, materiały drukarskie, fotografie, plakaty, kartki pocztowe, artykuły
piśmienne i biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły papiernicze
do pisania, czasopisma, książki, gazety, materiały dla artystów
i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, katalogi, albumy, kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, drukowane wzory na odzież, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, mapy geograficzne, skóra i imitacje
skóry, skóry zwierzęce, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, obroże, smycze i ubrania
dla zwierząt, meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki niemetalowe, do przechowywania lub transportu, materace, pokrowce na odzież, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, artykuły stołowe, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, sprzęt do czyszczenia, termosy,
liny i sznury, w tym wspinaczkowe, materiały na obicia,
do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury,
gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne
materiały włókiennicze i ich zamienniki, namioty i brezenty,
siatki, żagle, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, markizy z materiałów tekstylnych lub
syntetycznych, sznury i sznurki, plandeki, wyroby włókiennicze i tekstylne, ręczniki, koce i obrusy, maty na stół, pledy
podróżne, pościel, flagi i proporczyki, śpiwory, torby na śpiwory, wkładki do śpiwora, odzież i odzież sportowa, nakrycia
głowy, obuwie, gry i zabawki, artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt sportowy oraz akcesoria do niego, karty do gry,
ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo, narty, wiązania
narciarskie, deski snowboardowe, łyżwy, deski surfingowe,
deskorolki, ochraniacze do uprawiania sportów, piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 39 transport, pakowanie
i składowanie towarów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
fankluby, organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych,
w tym wspinaczki górskiej, organizacja wypraw podróżniczych, wspinaczek górskich, świadczenie usług sportowych
i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji,
udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych,
udostępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego
i sportowego, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, usługi szkół - edukacja, w tym szkoły sportowe, zaję-
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cia sportowe i kulturalne, zapewnienie obiektów i sprzętu
na potrzeby zajęć rekreacyjnych czy wypraw podróżniczych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej oraz udostępnianie
ich w sieci internetowej, radiowe programy rozrywkowe,
43 dostarczanie żywności i napojów, usługi hotelowe i gastronomiczne, 44 opieka medyczna, usługi kosmetyczne,
usługi fizjoterapeutyczne i masaże.
(210) 478722
(220) 2017 11 08
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) WAWEL Dobre Składniki
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony czekoladowe,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze, owocowe galaretki jako słodycze, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: wyroby
cukiernicze, batony czekoladowe, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, owocowe
galaretki jako słodycze, publikowanie tekstów o charakterze
reklamowym i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony czekoladowe, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę,
wyroby czekoladowe, słodycze, owocowe galaretki jako
słodycze, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu.
(210) 478746
(220) 2017 11 09
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze
Dobre składniki
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(540) RB ROYAL BABY COLLECTION

(531)

04.01.25, 04.01.99, 04.03.01, 04.03.09, 04.03.25,
24.01.05, 24.01.17, 24.01.19, 24.01.25, 24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 20 pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż
bielizna pościelowa], 25 koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, odzież dla małych dzieci,
odzież dziecięca, pajacyki dla dzieci [odzież], sukienki dla niemowląt i małych dzieci, wyprawki dziecięce [odzież].
(210) 478801
(220) 2017 11 09
(731) MILCZYŃSKI KRZYSZTOF, Suwałki
(540) FemiBiom

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania genetyczne w dziedzinie mikrobiologii, świadczenie usług przez laboratoria medyczne,
analityczne.
(210) 478805
(220) 2017 11 09
(731) MILCZYŃSKI KRZYSZTOF, Suwałki
(540) bionovum

(531) 26.01.03, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania w dziedzinie mikrobiologii, chemii,
diagnostyki medycznej, świadczenie usług przez laboratoria
medyczne, biologiczne, chemiczne, genetyczne, toksykologiczne, 44 usługi medyczne świadczone przez lekarza, kliniki
medyczne, chirurgia plastyczna.

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym
i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu.
(210)
(731)

478798
(220) 2017 11 09
MADEJ BARTOSZ, Bobrowiec

(210) 478811
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Ballans B Complex
(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,
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wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym,
lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy,
lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu,
puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów
farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych,
chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki
uśmierzające.
(210) 478814
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) BacTitis
(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,
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chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje
lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające,
wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci
proszku, jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów
farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania,
oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki
uśmierzające.
(210) 478816
(220) 2017 11 09
(731) KRYSIAK ROBERT, Naruszewo
(540) PRZEBOJE WIECZNIE MŁODE

(531)

01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 16.01.16,
29.01.14
(510), (511) 9 nagrane płyty kompaktowe z muzyką, nagrania wideo z muzyką, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, 41 organizowanie festiwali, usługi festiwali
muzycznych, imprezy kulturalne, imprezy taneczne.
(210) 478817
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) RoseHips
(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,
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woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych włosów,
maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci,
woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko migdałowe do celów kosmetycznych,
mydło migdałowe, olejek migdałowy, 5 aminokwasy do celów
weterynaryjnych, balsamy do celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farmaceutyczne,
środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze zioła,
lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody
mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody
mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze,
pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(210) 478818
(220) 2017 11 09
(731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
(540) Allicol
(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 ce-
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lów 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.
478826
(220) 2017 11 10
KOFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) KOFARB
(510), (511) 2 barwniki chemiczne, pigmenty, rozpuszczalniki do lakierów, powłoki lakieropodobne, farby kompozytowe, farby wodno-polimerowe, farby olejowe, farby wodne
klejowe, farby drukarskie, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny,
lakier kopalowy, lakiery do powlekania, utrwalacze do lakierów, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozia pojazdów, preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające do metali, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki
do lakierów, roztwór wodny wapna gaszonego, sadza jako
barwnik, sadza jako pigment, sadza piecowa jako barwnik.
(210)
(731)

(210) 478834
(220) 2017 11 10
(731) GÓRCZYŃSKI KRZYSZTOF SMART OPTION, Kalisz
(540) OPTIMUM HR

(531) 26.07.01, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02
(510), (511) 35 usługi doradcze dotyczące zatrudnienia,
usługi doradcze dotyczące badań rynku, usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej i w zakresie
analizy biznesowej, usługi pośrednictwa pracy, opracowanie
CV i życiorysów dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi public relations.
(210) 478835
(220) 2017 11 10
(731) KOŚĆ JAGODA JAKOŚĆ, Kraków
(540) SZALONE WIDELCE
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(531)

29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 11.01.04, 11.03.09, 11.03.23,
02.09.04, 02.09.08
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie
lokali gastronomicznych, pubów, barów, kawiarni, restauracji, stołówek, usługi cateringowe, organizowanie imprez
okolicznościowych.
(210) 478840
(220) 2017 11 10
(731) TATARCZYK DOMINIKA MARIA ADAKA, Wrocław
(540) MarketBio.pl

(531) 03.13.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13, 05.03.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.
(210) 478844
(220) 2017 11 10
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) PIRATE BAY
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, rum,
napoje alkoholowe z dodatkiem rumu, napoje na bazie
rumu.
(210) 478845
(220) 2017 11 10
(731) JARGOT JAROSŁAW, Radom
(540) WFM KUCHNIE

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01
(510), (511) 20 meble kuchenne, meble biurowe, szkolne i dziecięce, meble sklepowe, meble łazienkowe, meble
mieszkaniowe, meble: krzesła, stoły i stoliki, ławy, sofy, fotele,
kanapy, komody, kredensy, kufry, łóżka, półki, szafki, szafy, toaletki, sekretarzyki, biblioteki, regały, meblościanki, 35 usługi
w zakresie handlu detalicznego i hurtowego wyrobami meblowymi, eksport - import tych towarów.
(210) 478864
(220) 2017 11 13
(731) DIMITRIOS DOUMAS D&D SERVICE, Zielona Góra
(540) COSMOS Pita & More

przetwory mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, galbi, żywność
przygotowana z mięsa, warzyw, owoców i ryb, 30 kawa, kakao, herbata, ciasto do pieczenia, mąka i przetwory zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, syropy, sosy
(przyprawy), przyprawy, pesto, zagęszczacze, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary szybkiej obsługi (snack- bary), usługi zaopatrzenia
w żywność.
(210) 478867
(220) 2017 11 13
(731) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(540) INO ŻODYN SCIENCE FICTION

(531) 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, artykuły papiernicze, albumy, almanachy, broszury, czasopisma, druki, fotografie, skorowidze,
kalendarze, karty pocztowe, katalogi, książki, mapy, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, papeterie, periodyki, plakaty,
podręczniki, prospekty, publikacje, wydawnictwa, 35 usługi
udostępniania i zarządzania powierzchnią reklamową, usługi
organizacji wystaw handlowych i reklamowych w zakresie
upowszechniania wiedzy i promocji nauki wśród szkół, firm,
urzędów i instytucji kulturalnych, również za pośrednictwem
sieci internetowej, pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu licencji w zakresie zasobów naukowych i innowacji,
tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i reklamowych, pokazy towarów i zastosowań
osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym, rekrutacja pracowników, sondaże opinii publicznej,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi promocji regionu
Śląska, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 41 usługi w zakresie edukacji, nauki
i kultury, popularyzacji upowszechniania i propagowania nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw poprzez prowadzenie internetowych i korespondencyjnych serwisów edukacyjnych,
usługi publikacji, w tym również publikacji elektronicznej książek i innych tekstów, organizowanie i prowadzenie festiwali,
organizowanie i prowadzenie edukacyjnych pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych.
(210) 478875
(220) 2017 11 13
(731) LIANGWU HUANG, Jabłonowo
(540) DOVOG

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 25 kurtki.

(531)

01.01.02, 11.03.20, 24.03.07, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne konserwowane, suszone i gotowane, owoce i warzywa, jaja, mleko,
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(210) 478879
(220) 2017 11 13
(731) CELEK STANISŁAW, Rzeszów
(540) CELEK KANCELARIA
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(531) 24.17.25, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie rachunkowości, analizy kosztów, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi podatkowe, planowanie
podatkowe [rachunkowość], doradztwo podatkowe [rachunkowość], przygotowywanie zeznań podatkowych
i doradztwo podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], doradztwo księgowe w zakresie podatków,
przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych,
doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość],
usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych
na rzecz przedsiębiorstw, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, usługi w zakresie
procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych,
36 doradztwo w sprawach finansowych, usługi w zakresie
ekspertyz dla celów podatkowych, doradztwo podatkowe,
ocena podatkowa, doradztwo finansowe dotyczące podatków, usługi realizacji płatności podatków, planowanie podatkowe [nie księgowe], ocena i wycena podatkowa, usługi
podatkowe i celne, planowanie finansów w zakresie podatków, doradztwo w zakresie podatków dochodowych,
doradztwo finansowe w zakresie podatków, pobieranie
podatków od nieruchomości komercyjnych, doradztwo
finansowe dotyczące planowania podatków, doradztwo
podatkowe [nie prowadzenie rachunków], doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo w zakresie
podatków dochodowych [finansowe], doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], konsultacje
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], usługi
związane z podatkami [nie księgowość], konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków],
porady w zakresie oceny finansowej, porady w zakresie
wyceny finansowej, porady finansowe związane z programami akcji pracowniczych, usługi ubezpieczenia osobistego w zakresie zapewniania porad prawnych, udzielanie
informacji, konsultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie
bankowości inwestycyjnej, 45 usługi prawne, usługi rejestracyjne (prawne), mediacja [usługi prawne], usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi prawne
dotyczące testamentów, usługi prawne pro bono, usługi
prawne w zakresie testamentów, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi
prawne], usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi.
(210) 478980
(220) 2017 11 14
(731) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka
(540) optivitum
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające: witaminy, minerały, substancje pochodzenia naturalnego, w tym przetwory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin.
(210)
(731)

478982
(220) 2017 11 14
SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO-CIASTKARSKA
W WARSZAWIE, Warszawa
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(540) SPC

(531) 08.01.01, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 29 produkty mleczne, bita śmietana, napoje
mleczne lub z przewagą mleka, jogurty, chrupki owocowe,
chrupki ziemniaczane, galaretki jadalne, przetwory owocowe, zupy, przekąski na bazie mięsa, 30 produkty zbożowe,
wyroby piekarnicze, chleb, bułki, suchary, kanapki, makarony
spożywcze, wyroby cukiernicze ciasta, ciastka, ciasteczka,
herbatniki, ciasta przekładane mięsem, biszkopty, bułeczki
słodkie, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, marcepan, ozdoby do ciast, wafle, wyroby cukiernicze – makaroniki, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, pasta migdałowa, pastylki cukiernicze, słodycze, słodziki naturalne, słód do celów
spożywczych, batony lukrecjowe, lody spożywcze, wiążące
środki do lodów spożywczych, przyprawy smakowe, produkty żywnościowe ze skrobi, syrop do celów spożywczych,
pizza, kanapki, przekąski składające się głównie z produktów
zbożowych, muesli, kawa, herbata, 32 napoje bezalkoholowe, soki, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów
jak: produkty mleczne, bita śmietana, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, jogurty, chrupki owocowe, zupy, przekąski na bazie mięsa, chrupki ziemniaczane, galaretki jadalne,
przetwory owocowe, produkty zbożowe, wyroby piekarnicze chleb, bułki, suchary, kanapki, makarony spożywcze,
wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, ciasteczka, herbatniki,
ciasta przekładane mięsem, biszkopty, bułeczki słodkie, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, marcepan, ozdoby do ciast,
wafle, wyroby cukiernicze - makaroniki, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, pasta migdałowa, pastylki cukiernicze,
słodycze, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, batony lukrecjowe, lody spożywcze, wiążące środki do lodów
spożywczych, przyprawy smakowe, produkty żywnościowe ze skrobi, syrop do celów spożywczych, pizza, kanapki,
przekąski składające się głównie z produktów zbożowych,
muesli, kawa, herbata, napoje bezalkoholowe, soki, 43 oferowanie napojów i żywności w bistrach i barach, usługi
gastronomiczne.
(210) 478993
(220) 2017 11 15
(731) GRADECKI KRZYSZTOF GRADI, Wrocław
(540) GRADI GOLF
(510), (511) 25 bielizna osobista, buty sportowe, buty gimnastyczne, czapki [nakrycia głowy], dzianina, kurtki, koszule,
koszulki z krótkim rękawem, odzież, odzież sportowa, rękawiczki, szaliki, 28 artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt
do golfa, kije, piłki i torby do gry w golfa, pokrowce do główek kijów golfowych, części i wyposażenie do nich, 35 reklama, badania rynku, badania marketingowe, informacja
handlowa, informacja o działalności gospodarczej, materiały reklamowe, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, przegląd prasy, reklama radiowa, reklama telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie
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tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów sponsorowanych przygotowywanie reklamy prasowej,
reklamy telewizyjne organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, uaktualnianie
materiałów reklamowych, organizowanie badań rynkowych
w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż odzieży.
(210) 479004
(220) 2017 11 15
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, US
(540) SCALPOLOGY
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, preparaty do mycia, pielęgnacji i upiększania
skóry, skóry głowy i włosów, preparaty do układania włosów,
preparaty do barwienia, rozjaśniania, farbowania i koloryzacji
włosów, 9 publikacje elektroniczne związane z higieną, urodą i pielęgnacją, 16 publikacje, czasopisma, broszury, ulotki,
materiały szkoleniowe i instruktażowe [z wyjątkiem sprzętu],
wszystkie wcześniej wymienione towary związane z higieną,
urodą i pielęgnacją, 35 informacje i doradztwo w odniesieniu do usług sprzedaży detalicznej, marketing, w tym marketing bezpośredni, bezpośrednia reklama pocztowa, reklama
korespondencyjna, promocje w punkcie sprzedaży, reklamy
on-line, promocja sprzedaży, wszystkie wcześniej wymienione usługi z dziedziny higieny, urody i pielęgnacji, 41 edukacja, nauczanie, wszystkie wcześniej wymienione usługi
związane z higieną, urodą i pielęgnacją, 44 usługi w zakresie
higieny oraz pielęgnacji urody i zdrowia, informacja i doradztwo z zakresu higieny, urody i pielęgnacji.

35

rezerwacja miejsc w hotelach, informacja hotelowa, biura zakwaterowania, wycena zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług przez hotele, elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, organizowanie zakwaterowania dla turystów, domy turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
usługi restauracyjne, dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, oferowanie żywności i napojów w restauracjach,
barach, kawiarniach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, usługi restauracji, barów,
kawiarni sprzedających posiłki na wynos, usługi kateringowe,
44 usługi SPA, usługi sanatoriów, usługi w zakresie pielęgnacji urody, usługi w zakresie terapii relaksacyjnej, zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej i psychicznej, rehabilitacja fizyczna.
479028
(220) 2017 11 15
AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) HUSSAR ENERGY DRINK VICTORY YOUR POWER
BORN TO BE STRONG

(210)
(731)

479027
(220) 2017 11 15
AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AMW REWITA

(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, ośrodkami wczasowymi, ośrodkami wypoczynku i rekreacji, usługi doradztwa
związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami,
ośrodkami wczasowymi, ośrodkami wypoczynku i rekreacji,
dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi w hotelach, ośrodkach wczasowych, ośrodkach wypoczynku i rekreacji, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 39 usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie turystyczne, rezerwacja podróży dla turystów, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
organizowanie i obsługa kongresów, informacja o wypoczynku, usługi rekreacyjne, informacja o rekreacji, udostępnianie terenów rekreacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, wczasów, wypoczynku,
udostępnianie basenów kąpielowych, kluby plażowe i basenowe, usługi siłowni, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, usługi
ośrodków wczasowych, usługi ośrodków wypoczynkowych,

(531) 02.01.02, 02.01.21, 25.01.01, 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 32 napoje energetyczne.
479029
(220) 2017 11 15
AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AMW REWITA
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, ośrodkami wczasowymi, ośrodkami wypoczynku i rekreacji, usługi doradztwa
związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami,
ośrodkami wczasowymi, ośrodkami wypoczynku i rekreacji,
dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi w hotelach, ośrodkach wczasowych, ośrodkach wypoczynku i rekreacji, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 39 usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycie-
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czek turystycznych, zwiedzanie turystyczne, rezerwacja podróży dla turystów, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
organizowanie i obsługa kongresów, informacja o wypoczynku, usługi rekreacyjne, informacja o rekreacji, udostępnianie terenów rekreacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, wczasów, wypoczynku,
udostępnianie basenów kąpielowych, kluby plażowe i basenowe, usługi siłowni, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, usługi
ośrodków wczasowych, usługi ośrodków wypoczynkowych,
rezerwacja miejsc w hotelach, informacja hotelowa, biura zakwaterowania, wycena zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług przez hotele, elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, organizowanie zakwaterowania dla turystów, domy turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
usługi restauracyjne, dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, oferowanie żywności i napojów w restauracjach,
barach, kawiarniach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, usługi restauracji, barów,
kawiarni sprzedających posiłki na wynos, usługi kateringowe,
44 usługi SPA, usługi sanatoriów, usługi w zakresie pielęgnacji urody, usługi w zakresie terapii relaksacyjnej, zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej i psychicznej, rehabilitacja fizyczna.
(210)
(731)
(540)

479030
(220) 2017 11 15
AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(531) 02.01.02
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki
i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów.
479032
(220) 2017 11 15
FUNDACJA CENTRUM TWÓRCZOŚCI NARODOWEJ,
Warszawa
(540) LEADERSHIP MASTERCLASS WITH THE POPE
(210)
(731)
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(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, druki, fotografie, papierowe materiały biurowe, materiały do nauczania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, albumy upamiętniające wydarzenia, broszury, gazety, czasopisma, kalendarze,
katalogi, książki, afisze, plakaty, prospekty, podręczniki, rysunki, reklamy drukowane, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], konferencji, seminariów, sympozjów,
zjazdów, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną.
(210)
(731)
(540)

479033
(220) 2017 11 15
AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 26.04.01, 26.04.12, 26.11.09
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, ośrodkami wczasowymi, ośrodkami wypoczynku i rekreacji, usługi doradztwa
związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami,
ośrodkami wczasowymi, ośrodkami wypoczynku i rekreacji,
dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi w hotelach, ośrodkach wczasowych, ośrodkach wypoczynku i rekreacji, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, 39 usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, organizacja wycieczek turystycznych, zwiedzanie turystyczne, rezerwacja podróży dla turystów, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń,
organizowanie i obsługa kongresów, informacja o wypoczynku, usługi rekreacyjne, informacja o rekreacji, udostępnianie terenów rekreacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, wczasów, wypoczynku,
udostępnianie basenów kąpielowych, kluby plażowe i basenowe, usługi siłowni, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hotelowe, usługi
ośrodków wczasowych, usługi ośrodków wypoczynkowych,
rezerwacja miejsc w hotelach, informacja hotelowa, biura zakwaterowania, wycena zakwaterowania w hotelach, świadczenie usług przez hotele, elektroniczne usługi informacyjne
związane z hotelami, udostępnianie informacji on-line dotyczących rezerwacji hotelowych, organizowanie zakwaterowania dla turystów, domy turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, usługi zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych,
usługi restauracyjne, dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, oferowanie żywności i napojów w restauracjach,
barach, kawiarniach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach, barach, kawiarniach, usługi restauracji, barów,
kawiarni sprzedających posiłki na wynos, usługi kateringowe,
44 usługi SPA, usługi sanatoriów, usługi w zakresie pielęgnacji urody, usługi w zakresie terapii relaksacyjnej, zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej i psychicznej, rehabilitacja fizyczna.
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(210) 479034
(220) 2017 11 15
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) M! Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze

(531)

01.01.01, 01.01.25, 26.01.01, 26.01.18, 24.17.01, 24.17.04,
27.05.01, 25.01.01, 25.01.19, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym
i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu.
479065
(220) 2017 11 16
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) PeoPay

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.22
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne,
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe,
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych,
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń

37

komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji,
36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości
internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie,
usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi
wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi
przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych,
usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo,
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi,
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, obsługa płatności, usługi
płatności bezdotykowych, przetwarzanie płatności elektronicznych, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, usługi płatnicze świadczone
za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi finansowe świadczone przez
telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, usługi kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów
na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów
hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring
dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw
finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania
nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich
ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi przesyłania informacji, usługi przesyłania informacji
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępniania łączności
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne
oraz urządzenia satelitarne, usługi udostępniania połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicz-
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nych oraz informacji elektronicznych, usługi w zakresie transmisji internetowych, usługi przydzielania dostępu i obsługi
poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi udostępniania portali internetowych, usługi prowadzenia forum on-line, usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi
w zakresie dostępu do portalu z informacjami finansowymi,
bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi,
prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, usługi udostępniania platformy internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, usługi przydzielania
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, usługi
udostępniania środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi obsługi telekonferencji, usługi
przesyłania telekopii, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
479066
(220) 2017 11 16
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) PeoPay
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.22
(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne
do usług bankowych i finansowych, karty identyfikacyjne,
karty kodowane magnetycznie, karty zawierające płytki
obwodów scalonych, czytniki kart, nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, sprzęt
przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urządzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat
i pozostawiania depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urządzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, mechanizmy
na monety do automatów sprzedających, elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy sklepowe,
maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania
transakcji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych,
oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych urządzeń
komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogramowanie do transmisji poufnych informacji,
36 usługi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowości
internetowej, bankowość elektroniczna, usługi maklerskie,
usługi prowadzenia rachunków bankowych, administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania
wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, pożyczki, usługi przeprowadzania rozliczeń
pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, usługi
wykonywania operacji wekslowych i czekowych, usługi
przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych
i zagranicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń
i gwarancji bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi
giełdowe, usługi maklerstwa giełdowego, obrót towarami
giełdowymi, transakcje w zakresie wartości dewizowych,
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usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie
emisji papierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję papierów wartościowych, analizy
finansowe, analizy inwestycji finansowych, pośrednictwo,
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych,
obrót wierzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie emerytur, fundusze emerytalne, usługi
planowania w zakresie emerytur, zarządzenia inwestycjami
emerytalnymi, usługi świadczeń emerytalnych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi,
funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usługi wydawania i obsługi kart płatniczych, obsługa płatności, usługi
płatności bezdotykowych, przetwarzanie płatności elektronicznych, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, usługi płatnicze świadczone
za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń
telekomunikacyjnych, usługi finansowe świadczone przez
telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, usługi kasy mieszkaniowej, informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów,
doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów
na raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów
hipotecznych, administrowanie kredytami hipotecznymi,
usługi w zakresie faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring
dyskontowy, faktoring długów, faktoring przedsiębiorstw
finansowych, usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubezpieczenia
w zakresie bankowości hipotecznej, usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania
nieruchomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich
ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 38 usługi telekomunikacyjne,
usługi przesyłania informacji, usługi przesyłania informacji
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępniania łączności
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne
oraz urządzenia satelitarne, usługi udostępniania połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, usługi w zakresie transmisji internetowych, usługi przydzielania dostępu i obsługi
poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi udostępniania portali internetowych, usługi prowadzenia forum on-line, usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, usługi
w zakresie dostępu do portalu z informacjami finansowymi,
bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi,
prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, usługi udostępniania platformy internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, usługi przydzielania
dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, usługi
udostępniania środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, usługi obsługi telekonferencji, usługi
przesyłania telekopii, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych usługach,
w tym prezentowana w Internecie.
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(210) 479078
(220) 2017 11 16
(731) ATLANTA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Bakal Naturalnie MORELE SUSZONE BEZ
KONSERWANTÓW GLUTEN FREE GMO FREE
produkt bezglutenowy

39

479148
(220) 2017 11 17
VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) GASTRODIET
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne,
produkty medyczne.

(210)
(731)

479150
(220) 2017 11 17
BRACIA SADOWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śmiałowice
(540) BRATSAD
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, chipsy owocowe, miąższ owoców, przecier jabłkowy, 31 świeże owoce
i warzywa, 32 soki owocowe, warzywne, owocowe nektary.
(210)
(731)

(210) 479162
(220) 2017 11 19
(731) SALWA PAWEŁ, Warszawa
(540) SMART Salwa Modified Advanced Robotic
Technique
(510), (511) 44 usługi w zakresie leczenia chirurgicznego.

(531)

05.07.14, 05.03.11, 26.01.01, 24.15.01, 26.04.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 owoce suszone, morele suszone.
479079
(220) 2017 11 16
MANUFAKTURA KWASU KORPUS I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Nadarzyn
(540) MANUFAKTURA KWASU gasimy pragnienie.
naturalnie.

(210)
(731)

(531) 05.07.02, 06.01.04, 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 32 kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe].
479092
(220) 2017 11 17
OT PORT GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) OT PORT GDYNIA OT Logistics Group
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.23, 26.11.25
(510), (511) 36 wynajem i zarządzanie nieruchomościami,
39 usługi w zakresie: przeładunek towarów w portach morskich, magazynowanie i przechowywanie towarów, działalność morskich agencji transportowych.

(210) 479164
(220) 2017 11 19
(731) SALWA PAWEŁ, Warszawa
(540) SMART Prostatektomia
(510), (511) 44 usługi w zakresie leczenia chirurgicznego.
(210) 479168
(220) 2017 11 20
(731) Walmark a.s., Oldřichovice, CZ
(540) WALMARK INDEKS ZDROWIA

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, organizowanie szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, świadczenie usług
edukacyjnych w zakresie zdrowia i żywienia, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów dotycząca zdrowia, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów w dziedzinie żywienia i diety, usługi edukacyjne
z zakresu farmacji, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, 44 usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej, usługi informacji medycznej świadczone
za pośrednictwem Internetu, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi,
usługi doradcze związane z dietą, kontrolą wagi i żywieniem,
usługi doradcze w zakresie dietetyki.
(210)
(731)

479169
(220) 2017 11 20
Walmark a.s., Oldřichovice, CZ

40
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(540) WALMARK INDEKS ZDROWIA
(510), (511) 41 szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, organizowanie szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, świadczenie usług
edukacyjnych w zakresie zdrowia i żywienia, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu
czy ekstranetów dotycząca zdrowia, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów w dziedzinie żywienia i diety, usługi edukacyjne
z zakresu farmacji, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, 44 usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej, usługi informacji medycznej świadczone
za pośrednictwem Internetu, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi,
usługi doradcze związane z dietą, kontrolą wagi i żywieniem,
usługi doradcze w zakresie dietetyki.
479184
(220) 2017 11 20
FINAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sklep z kredytami
(510), (511) 35 gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych
usług finansowych i ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania
tych usług, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, detaliczne usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe,
udzielanie pożyczek finansowych, udzielanie gwarancji finansowych, kredyty hipoteczne i usługi finansowania, usługi w zakresie kredytów finansowych, transakcje finansowe
i monetarne, obsługa transakcji finansowych online, usługi
finansowe związane z kartami bankowymi, usługi finansowe
w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, znalizy finansowe, doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego,
kredyty handlowe.
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(531) 03.01.06, 29.01.15
(510), (511) 16 książki, książki beletrystyczne, książki edukacyjne, książki upominkowe, komiksy [książki], książki dla
dzieci, książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki
z grafiką, książki z rozkładanymi obrazkami, książki z zadaniami dla dzieci, książki dla dzieci z elementami audio, książki
z dziedziny gier i grania, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, książeczki z opowiadaniami dla dzieci.
479187
(220) 2017 11 20
KOCUR BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) KOCUR BURY
(210)
(731)

(210)
(731)

479185
(220) 2017 11 20
KOCUR BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) KOCUR BURY
(510), (511) 16 książki, książki beleterystyczne, książki edukacyjne, książki upominkowe, komiksy [książki], książki dla
dzieci, książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki
z grafiką, książki z rozkładanymi obrazkami, książki z zadaniami dla dzieci, książki dla dzieci z elementami audio, książki
z dziedziny gier i grania, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, książeczki z opowiadaniami dla dzieci.
(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

479186
(220) 2017 11 22
KOCUR BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(531) 20.07.99, 03.01.06, 03.01.22, 03.01.27, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 książki, książki beletrystyczne, książki edukacyjne, książki upominkowe, komiksy [książki], książki dla
dzieci, książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki
z grafiką, książki z rozkładanymi obrazkami, książki z zadaniami dla dzieci, książki dla dzieci z elementami audio, książki
z dziedziny gier i grania, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, książeczki z opowiadaniami dla dzieci.
479188
(220) 2017 11 20
KOCUR BURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) KOCUR BURY

(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.01.16, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, książki beletrystyczne, książki edukacyjne, książki upominkowe, komiksy [książki], książki dla
dzieci, książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki
z grafiką, książki z rozkładanymi obrazkami, książki z zadaniami dla dzieci, książki dla dzieci z elementami audio, książki
z dziedziny gier i grania, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, książeczki z opowiadaniami dla dzieci.
479193
(220) 2017 11 20
SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębno
(540) MAXI NATURAL
(510), (511) 31 napoje dla zwierząt, mieszanki paszowe dla
zwierząt, preparaty spożywcze dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, karma dla zwierząt domowych, jadalne
(210)
(731)
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przysmaki dla zwierząt domowych, karmy i pasze dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, pasze mięsne
w puszce dla młodych zwierząt.
479196
(220) 2017 11 20
LEAF MEDIA KAWALEC KULAWIK SPÓŁKA JAWNA,
Sandomierz
(540) PROFI FRUIT

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.15, 24.17.01, 24.17.04, 26.11.03, 26.11.09,
26.11.12
(510), (511) 35 organizacja targów w celach handlowych
i reklamowych.
479197
(220) 2017 11 20
LASMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) Polish Forestry Challenge
(510), (511) 35 organizowanie wystaw i imprez do celów
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, reklama i usługi reklamowe,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych,
próbek], 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie
konkursów, konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], kształcenie praktyczne [pokazy].
(210)
(731)

479227
(220) 2017 11 20
ETYKIETY.PL ETIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Glinnik
(540) Label Innovations
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, organizowanie konferencji.
479234
(220) 2017 11 21
P.B.W.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potrzanowo
(540) SENSEI
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 artykuły
i sprzęt sportowy, 35 usługi sprzedaży hurtowej nakryć głowy, usługi sprzedaży detalicznej nakryć głowy, usługi sprzedaży hurtowej obuwia, usługi sprzedaży detalicznej obuwia,
usługi sprzedaży hurtowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej odzieży, usługi sprzedaży hurtowej artykułów sportowych i sprzętu sportowego, usługi sprzedaży detalicznej
artykułów sportowych i sprzętu sportowego.
(210)
(731)

41

479237
(220) 2017 11 21
GOCEL MIROSŁAW P.P.U.H. FACH-BUD. POKOJE
GOŚCINNE NIEZAPOMINAJKA DAWNE RZEMIOSŁA,
Kudowa Zdrój
(540) MG

(210)
(731)

(531) 03.01.06, 03.05.07, 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe, lalki, marionetki, domki dla
lalek, ubranka dla lalek, zabawki, plansze do gry w warcaby,
urządzenia do gier, gry polegające na budowaniu, gry towarzyskie, karty do gry, klocki do zabawy [konstrukcyjne], maski
zabawkowe, modele będące zabawkami.
479239
(220) 2017 11 21
CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN
SPÓŁKA CYWILNA, Grójec
(540) ORION
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 węgiel zapalający do fajki wodnej, 34 papierosy, tytoń, materiały dla palących, gilzy papierosowe, bibułki
papierosowe, filtry do papierosów, akcesoria dla palaczy, zapałki, 35 prowadzenie sklepu lub/i hurtowni z następującymi
towarami: papierosy, tytoń, materiały dla palących, akcesoria
dla palaczy, zapałki, promocja sprzedaży dla osób trzecich
w zakresie produktów tytoniowych i akcesoriów dla palaczy.
479241
(220) 2017 11 21
CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN
SPÓŁKA CYWILNA, Grójec
(540) ORION
(210)
(731)

(531) 01.15.05, 27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, materiały dla palących, gilzy
papierosowe, bibułki papierosowe, filtry do papierosów, akcesoria dla palaczy, zapałki.
479242
(220) 2017 11 21
CZERNEK KATARZYNA, CZERNEK JERZY OLSEN
SPÓŁKA CYWILNA, Grójec
(540) TENNESIE
(210)
(731)
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(531) 03.03.01, 24.09.02, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, materiały dla palących, gilzy
papierosowe, bibułki papierosowe, filtry do papierosów, akcesoria dla palaczy, zapałki.
479246
(220) 2017 11 21
REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) REN food service & logistics

(210)
(731)

(531)

03.09.01, 05.07.13, 08.01.18, 08.07.99, 26.04.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty
na bulion, cebula konserwowana, daktyle, drób, drób nieżywy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, filety rybne, flaki, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary, homary nieżywe, humus, dżem
imbirowy, zupy jarzynowe, owoce kandyzowane, kawior,
kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu,
korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej
kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożywczy, małże, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada,
masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, olej kokosowy,
mięso, ekstrakty mięsa, mięso konserwowane, mięso solone,
migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, mleko sojowe, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka,
olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane, opiekane
wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, ostrygi nieżywe, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce
konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce
w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe, sałatki
owocowe, skórki owocowe, pikle, płatki ziemniaczane, sok
pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy, pulpa owocowa, raki, raki nieżywe, rodzynki, rosół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby, ryby nieżywe,
ryby solone, olej rzepakowy, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki, skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica
konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sos żurawinowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieżywe, śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek, tłuszcz kokosowy,
tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
tofii, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, sałatki warzywne, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy,
składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, żółtka
jajek, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew,
mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafior,
mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki, mrożone
wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożone warzywa, mieszanki warzywne i owoce, mrożone frytki,
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mrożone cięte flaki wołowe, składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, oleje i tłuszcze jadalne, mleko
i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych pochodzących od renifera, ryby, drób, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone
brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona
włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki, mrożone wiśnie, mrożone mieszanki
owocowe, jogurt, galaretki, dżem, kompoty, 30 anyż, anyż
gwiaździsty, aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż
oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow,
chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ozdoby jadalne
do ciast, ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki, cukierki miętowe, curry, cykoria, cynamon, czekolada,
napoje na bazie czekolady, drożdże, drożdże w tabletkach
nie do celów medycznych, zaczyn drożdży, enzymy do ciast.,
esencje do artykułów żywnościowych, z wyjątkiem esencji
eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka
muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten
do celów spożywczych, gofry, goździki, grysik kukurydziany,
herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka
jęczmienna, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt
mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana
grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona,
kawa nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kluski,
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza
mielona, kukurydza palona, mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze
w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny, lód
sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron wstążki, makaroniki, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka
spożywcza, mąka ziemniaczana do celów spożywczych,
mięsne sosy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, migdały, pasta z migdałów, miód,
mleczko pszczele do celów spożywczych, woda morska
do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, aromaty do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, ocet, orzechy arachidowe, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony,
owies łuskany, płatki owsiane, pasta z soi, cukierki pastylki,
pieprz, piernik, pierożki ravioli, ocet piwny, pizze, placki, płatki
owsiane, sosy z pomidorów, pralinki, ciasto w proszku, lody
spożywcze w proszku, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, ptifurki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców
lub warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu,
przekąski z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatki, sól selerowa,
skrobia do celów spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza,
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych-ekstrakt, słód
do celów spożywczych, soda spożywcza, mąka sojowa, sos
sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewania deserów, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty kawy,
sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, środki
wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, mąka
z tapioki do celów spożywczych, tarty, tarty z owocami, tortille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze,
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zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, przekąski ze zboża, preparaty zbożowe, ziele angielskie, ziemniaki do celów spożywczych, zioła konserwowane, esencje do żywność inne niż esencje eteryczne i oleje
aromatyczne, mąka i produkty zbożowe, wyroby mączne,
potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, mrożone dania na bazie produktów zbożowych i mąki, pierożki,
pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta, lody, sosy
mięsne, herbata mrożona, naleśniki, przyprawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach, pizze, pizza mięsna,
spody do pizzy, pizza świeża, pizza mrożona, pizza wegetariańska, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki i sosy
do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto i mąka na pizze, produkty pizzopodobne, spody z ciasta drożdżowego
do pizzy, 32 aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe,
bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki do gazowanych
napojów, proszki do gazowanych napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad,
preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty
do wytwarzania wody mineralnej, wody mineralne, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
na bazie mleka arachidowego, mleko migdałowe, esencje
do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje
serwatkowe, nektary owocowe - bezalkoholowe, orszada,
mleko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki
do napojów gazowanych, sok pomidorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparilly, woda selcerska, sok jabłkowy, soki warzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy do napojów, niesfermentowany moszcz winogronowy, woda jako
napój, woda gazowana, woda sodowa, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich artykułów spożywczych umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz kupować
je w sklepie, w hurtowni albo z katalogu produktów, przez
telefon oraz za pośrednictwem usługi elektronicznej, usługi
zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz
porad w zakresie artykułów żywnościowych świeżych, mrożonych i konserwowanych, owoców i warzyw świeżych,
mrożonych i konserwowanych, używek, słodyczy, napojów,
piwa, napojów alkoholowych, mrożonych dań gotowych,
mrożonych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, ciast francuskich, wyrobów słodkich i słonych, pieczywa, artykułów
spożywczych za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera
i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych pochodzących
od renifera, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja
o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz porad.
479255
(220) 2017 11 21
ŁODYGOWSKI PRZEMYSŁAW MARINE SURVEY
SERVICE, Złotoria
(540) MIZAR FILMS

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 01.01.02
(510), (511) 41 adaptacja i montaż kinematograficzny, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, dubbing,
dzierżawa kin, dzierżawa urządzeń kinematograficznych,
edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo, edycja zdjęć, filmy kinowe (produkcja -), fotografia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, gramofony (wypożyczanie -), kompozycje fotograficzne na rzecz innych, mastering płyt, mikrofilmowanie dla osób trzecich, montaż filmów, montaż filmów
fotograficznych, montaż filmów (kinematograficznych -),
montaż filmów kinowych, montaż lub nagrywanie dźwięku
i obrazu, montaż [obróbka] taśm wideo, montaż programów radiowych, montaż programów telewizyjnych, montaż taśm dźwiękowych, montaż taśm wideo, montaż wideo,
nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie
muzyki, nagrywanie na taśmach wideo, nagrywanie taśm
wideo, odtwarzacze płyt kompaktowych (wypożyczanie -),
opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych,
opracowywanie formatów do filmów, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, prezentacja nagrań wideo,
prezentowanie programów radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, produkcja dysków wideo
na rzecz osób trzecich, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych
i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych,
produkcja efektów specjalnych do filmów, produkcja efektów specjalnych do telewizji, produkcja efektów specjalnych
do radia, produkcja filmów, produkcja filmów animowanych,
produkcja filmów dla telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produkcja muzyczna, produkcja filmów i filmów
na taśmach filmowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja filmów kinematograficznych, produkcja
filmów kinowych, produkcja filmów na płytach DVD
i CD-ROM, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja
filmów na temat piłki nożnej, produkcja filmów, spektakli,
produkcja filmów szkoleniowych, produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach rozrywkowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja
filmów wideo, produkcja graficznych fragmentów filmowych, produkcja filmów wideo i DVD, produkcja i prezentacja programów radiowych, produkcja i wypożyczanie filmów na taśmach wideo, produkcja imprez sportowych
na potrzeby telewizji, produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby
radiowe, produkcja kaset wideo, produkcja konkursów talentów, produkcja mikrofilmów, produkcja muzycznych filmów wideo, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja
nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub
wideo, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja nagrań muzycznych, produkcja nagrań wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, produkcja nagrań wzorcowych [master], produkcja obrazów animowanych, produkcja oper, produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, produkcja piosenek do filmów, produkcja
prezentacji audiowizualnych, produkcja pokazów rewiowych przed publicznością na żywo, produkcja programów
animowanych i z udziałem aktorów, produkcja programów
animowanych do użytku w telewizji i telewizji kablowej,
produkcja programów dla telewizji kablowej, produkcja programów dźwiękowych, produkcja programów telewizyjnych z napisami kodowanymi, produkcja programów telewizji kablowej, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach
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mobilnych, produkcja przedstawień i filmów, produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, produkcja radiowych programów rozrywkowych, produkcja rozrywki audio, produkcja
rozrywkowych programów telewizyjnych, produkcja szkoleniowych filmów wideo, produkcja taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, produkcja taśm wideo, produkcja taśm
wideo do użytku firmowego podczas szkoleń edukacyjnych
z zarządzania, produkcja taśm wideo i dysków wideo, produkcja telewizyjna, produkcja tematycznych programów
telewizyjnych, produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, produkowanie filmów, produkowanie taśm wideo na użytek
korporacyjny w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, programowanie [układanie rozkładu programów]
w globalnych sieciach komputerowych, projekcja filmów
do celów technicznych, projekcja filmów do celów medycznych, projektory filmowe i akcesoria do nich (wypożyczanie
-), przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych
i radiowych, przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie programów radiowych, realizacja filmów animowanych, realizacja filmów kinematograficznych, realizacja filmów w studiach, realizacja nagrań
audiowizualnych, realizacja nagrań fonograficznych, realizacja programów rozrywkowych na żywo, realizacja rozrywki
na żywo, realizacja rozrywki w formie taśm wideo, realizacja
telewizyjnych programów rozrywkowych, realizacja transmisji radiowych, realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, realizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do nadawania przez osoby trzecie, sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, sprzedaż programów radiowych
do kilku stacji, sprzedaż programów telewizyjnych do kilku
stacji, studia nagrań (usługi -), świadczenie usług w zakresie
automatycznego nagrywania wideo, taśmy wideo (produkcja filmów na -), tworzenie filmów rysunkowych, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udostępnianie muzyki cyfrowej
[nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych
stronach MP3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych MP3, udostępnianie
obiektów i sprzętu do studia nagrań wideo, udostępnianie
obiektów i sprzętu do realizacji filmów, udostępnianie
obiektów i sprzętu do studia nagrań, udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań, udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie studiów audio lub wideo, układanie rozkładu programów telewizyjnych, układanie rozkładu programów radiowych [planowanie], usługi edycji nagrań audio i wideo, usługi fotografów, usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, usługi
nagrywania i produkcji audio, usługi produkcji filmów, usługi produkcji radiowej, usługi studia do prób [nagrywanie],
usługi studia nagrań, usługi studia nagrań do filmów, usługi
studiów nagrań, usługi studiów nagrań dla telewizji, usługi
studiów nagrań dźwiękowych, usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi studiów nagrań
w zakresie wideo, usługi studiów nagrań w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, usługi studiów telewizyjnych, usługi
studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, usługi w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, usługi w zakresie nagrań, usługi w zakresie nagrań
dźwiękowych i rozrywki wideo, usługi w zakresie nagrań
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fonicznych, usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, usługi
w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, usługi w zakresie nagrań wideo, usługi w zakresie
nagrań audio i wideo, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi
w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, usługi
w zakresie produkcji muzycznej, usługi w zakresie produkcji
programów radiowych, usługi w zakresie produkcji filmów
wideo, usługi w zakresie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, usługi w zakresie realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych, usługi wypożyczania filmów wideo, usługi związane z produkcją rozrywki w formie
filmów, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, wynajem i dzierżawa projektorów filmowych
i akcesoriów, wynajem kamer filmowych, wynajem kamer
telewizyjnych, wynajem kaset magnetofonowych, wynajem
kinowego sprzętu do projekcji, wynajem negatywów, wynajem obiektów i sprzętu do realizacji programów telewizyjnych, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych,
wynajem odbiorników telewizyjnych, wynajem odtwarzaczy płyt kompaktowych, wynajem płyt DVD, wynajem pozytywów, wynajem programów telewizyjnych, wynajem
projektorów filmowych, wynajem sprzętu audio i wideo,
wynajem sprzętu audiowizualnego, wynajem sprzętu
do projekcji filmów, wynajem stacji radiowych i telewizyjnych, wynajem studiów nagrań, wynajem urządzeń do nagrywania sygnałów audio, wynajem urządzeń do nagrywania sygnałów wideo, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie nagranych szkoleń, wynajmowanie
odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajmowanie
sprzętu do projekcji filmów, wynajmowanie studiów filmowych, wypożyczanie akustycznego sprzętu odtwarzającego, wypożyczanie akustycznego sprzętu nagrywającego,
wynajmowanie studiów nagraniowych, wypożyczanie aparatów do projekcji filmów, wypożyczanie aparatów fotograficznych, wypożyczanie aparatów projekcyjnych do filmów,
wypożyczanie aparatów telewizyjnych, wypożyczanie
CD-ROM-ów, wypożyczanie dekoracji do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji filmowych i telewizyjnych,
wypożyczanie dysków audio, wypożyczanie ekranów, wypożyczanie filmów i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
filmów wideo, wypożyczanie gramofonów, wypożyczanie
kamer wideo, wypożyczanie kamkorderów [zintegrowanych kamer i magnetowidów], wypożyczanie kaset audio,
wypożyczanie kaset muzycznych, wypożyczanie książek audio, wypożyczanie magnetofonów kasetowych, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie maszyn i urządzeń
kinematograficznych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm audio
do nauki języków, wypożyczanie nagrań muzycznych i fonograficznych, wypożyczanie nagranych kaset, wypożyczanie nagranych materiałów rozrywkowych, wypożyczanie
nagranych wcześniej filmów, wypożyczanie nagranych
wcześniej filmów w postaci taśm wideo, wypożyczanie nagranych wcześniej kaset wideo, wypożyczanie nagranych
wcześniej filmów w postaci dysków, wypożyczanie odbiorników telewizyjnych, wypożyczanie odbiorników radiowych, wypożyczanie odtwarzaczy płyt, wypożyczanie odtwarzaczy DVD, wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego
do użytku na planach telewizyjnych, wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego do użytku na planach teatralnych,
wypożyczanie oświetlenia przeznaczonego do użytku
na planach filmowych, wypożyczanie płyt, dysków kompak-
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towych lub nagranych wcześniej taśm magnetycznych, wypożyczanie płyt kompaktowych, wypożyczanie płyt lub
taśm magnetycznych z nagranym dźwiękiem, wypożyczanie projektorów, wypożyczanie projektorów kinowych, wypożyczanie projektorów filmów, wypożyczanie projektorów
i akcesoriów filmowych, wypożyczanie reprodukcji fotograficznych, wypożyczanie rzutników, wypożyczanie rzutników do slajdów, wypożyczanie sprzętu do dyskotek, wypożyczanie sprzętu do gry w golfa, wypożyczanie sprzętu
do nagrywania taśm, wypożyczanie sprzętu do oświetlania
sceny, wypożyczanie sprzętu wideo, wypożyczanie sprzętu
wideo i audio, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wypożyczanie taśm, wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną muzykę, wypożyczanie taśm dźwiękowych, wypożyczanie taśm dźwiękowych
do nauki języka obcego, wypożyczanie taśm magnetycznych z nagranymi obrazami, wypożyczanie taśm wideo i filmów, wypożyczanie taśm wideo, kaset wideo i wideogramów, wypożyczanie telewizorów, wypożyczanie urządzeń
do sterowania oświetleniem scenicznym, wypożyczanie
urządzeń do nagrywania dźwięku, wypożyczanie urządzeń
do reprodukcji dźwięku, wypożyczanie urządzeń do nagrywania dźwięku i wideo, wypożyczanie urządzeń nagłaśniających [system pa], wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do studiów telewizyjnych, wypożyczanie urządzeń
oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych, wypożyczanie urządzeń radiowych, wypożyczanie
wideodysków, wypożyczanie zapisanych nośników danych
w celach rozrywkowych, zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań
wideo i gier wideo, zapewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań.
479298
(220) 2017 11 22
KBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl
(540) CALOS

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki kolorowe, kosmetyki do włosów,
kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do czyszczenia
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, odświeżacze oddechu, preparaty do czyszczenia protez zębowych, bawełniane płatki kosmetyczne, wata kosmetyczna, patyczki z watą
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów
medycznych, preparaty do demakijażu, żele pod prysznic,
żele, pianki, kremy do golenia, mydła w płynie, mydła w kostce, 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt, przybory do manicure i pedicure, elektryczne maszynki do golenia, żyletki do maszynek do golenia, maszynki
do golenia, nieelektryczne, ostrza do elektrycznych maszynek do golenia, 16 chusteczki higieniczne, papier toaletowy,
21 szczoteczki do zębów, elektryczne szczoteczki do zębów,
nici dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, grzebienie do włosów, szczotki do włosów, gąbki
do kąpieli, myjki złuszczające do skóry ciała, rękawice do peelingu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów kosmetycznych i higienicznych za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
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479318
(220) 2017 11 23
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) Jurajska YOU&ME

(210)
(731)

(531)

29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 24.17.25, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 03.11.07, 01.15.15
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje
owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
479324
(220) 2017 11 23
STADNICKI PAWEŁ JAN SPINWORKS SOFTWARE,
Wrocław
(540) Odsiew
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, badania rynkowe, opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, outsourcing
[doradztwo biznesowe], reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi
marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
usługi w zakresie porównywania cen, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
42 analizy systemów komputerowych, hosting stron internetowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], udostępnienie wyszukiwarek internetowych, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(210)
(731)

479329
(220) 2017 11 23
JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp
(540) Jurajska YOU&ME
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane,
wody sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje
owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
(210)
(731)

(210)
(731)

479341
(220) 2017 11 23
ITMAGINATION AUTOMOTIVE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) JustDrive
(510), (511) 9 platformy oprogramowania w dziedzinie
zakupów na abonament, aplikacje programowe do zakupu paliwa przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z odroczonym terminem płatności i/lub w ramach
abonamentu, aplikacje programowe do zastosowania
przy usługach wynajmu samochodu wraz z jego ubezpieczeniem, serwisem (w tym naprawą, przeglądem, konserwacją), myciem, paliwem przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z odroczonym terminem płatności
i/lub w ramach abonamentu, oprogramowanie i aplikacje
do dokonywania transakcji finansowych (w tym rozliczeń
pieniężnych bezgotówkowych i) przy użyciu kart flotowych
(wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje, oprogramowanie i aplikacje w zakresie obsługi
transakcji finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) i do przesyłania danych przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane
informacje związane z zakupem paliwa do określonego limitu kredytowego, oprogramowanie i aplikacje do przeprowadzania transakcji finansowych przy użyciu kart flotowych
(wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje w celu realizacji zakupów do wyznaczonego limitu
kredytowego na karcie umożliwiając późniejsze dokonanie
zapłaty, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do dokonywania transakcji finansowych (w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) przy użyciu kart kodowanych
(wirtualnych i fizycznych), kodowane karty magnetyczne
upoważniające/umożliwiające dokonywanie zakupów
na kredyt i/lub z odroczonym terminem płatności, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń, w szczególności terminali
kartowych, urządzeń mobilnych, umożliwiające transakcje
finansowe i do przesyłania danych elektronicznych, oprogramowanie i aplikacje do transmisji danych, oprogramowanie i aplikacje do przetwarzania danych, aplikacje programowe do zarządzania informacjami, transmisji danych,
zarządzania danymi, karty kodowane i karty chipowe (programowalne), karty będące nośnikami danych, magnetyczne karty płatnicze, kodowane karty płatnicze, kodowane
przedpłacone karty płatnicze, kodowane karty lojalnościowe, magnetyczne, optyczne i elektroniczne nośniki danych,
karty z pamięcią lub z mikroprocesorem, czytniki kart, sprzęt
i urządzenia do odczytywania i wydobywania informacji
i danych z kart, etykiety zawierające informacje zapisane lub
kodowane optycznie, magnetycznie, elektronicznie, 16 karty kredytowe i płatnicze, karty przedpłacone do zakupów,
kodowane niemagnetyczne, papier i karton, druki, publikacje drukowane, biuletyny [materiały drukowane], bony
towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma [periodyki], druki, drukowane ulotki informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty,
karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe,
materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty,
publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe,
publikacje promocyjne i reklamowe, reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], szyldy papierowe, tablice drukowane,
torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 35 usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paliwami z odroczonym terminem płatności
przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) w ramach abonamentu z wykorzystaniem aplikacji programowych, usługi zakupu i sprzedaży pojazdów przy użyciu kart
flotowych (wirtualnych i fizycznych) w ramach abonamentu
z wykorzystaniem aplikacji programowych, organizacja, administrowanie i zarządzanie w zakresie zakupu produktów
i usług w ramach abonamentu, przy użyciu kart flotowych
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(wirtualnych i fizycznych) z wykorzystaniem aplikacji programowych, usługi w zakresie zarządzania bazami danych,
usługi elektronicznego przetwarzania danych, gromadzenie
danych, kompilacja i systematyzacja informacji do komputerowych baz danych, komputerowe przetwarzanie danych,
rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich za pomocą aplikacji programowych, zarządzanie programami lojalnościowymi i promocyjnymi, pośrednictwo w zawieraniu
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, informacje i doradztwo w zakresie wymienionych usług, 36 usługi
w zakresie obsługi kart flotowych (wirtualnych i fizycznych)
przy użyciu aplikacji programowych, obsługa kart flotowych
(wirtualnych i fizycznych) upoważniających do zakupów
w ramach abonamentu przy użyciu aplikacji programowych, elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej oraz przetwarzanie
transakcji płatniczych, w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z wykorzystaniem aplikacji programowych, przetwarzanie transakcji kartą debetową, kredytową, obciążeniową
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie rozliczeń transakcji
z odroczonym terminem płatności, przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) z wykorzystaniem aplikacji
programowych, usługi w zakresie obsługi kart debetowych,
kart rabatowych, usługi abonamentowe w zakresie usług
ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego,
konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług,
37 usługi świadczone przez stacje obsługi samochodów,
między innymi w zakresie napraw, przeglądu, tankowania,
czyszczenia, mycia, konserwacji samochodów oraz pośrednictwo w dziedzinie wymienionych usług, także w ramach
usług abonamentowych, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 39 usługi wynajmu samochodów,
parkowania i przechowywania pojazdów oraz pośrednictwo w dziedzinie wymienionych usług, także w ramach
usług abonamentowych, konsultacje i informacje w zakresie
wymienionych usług, 42 projektowanie, opracowywanie
i aktualizacja oprogramowania i aplikacji dla potrzeb administrowania i zarządzania systemami transakcji bezgotówkowych i/lub usług abonamentowych przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych), oprogramowanie i aplikacje
do przeprowadzania transakcji finansowych przy użyciu kart
flotowych (wirtualnych i fizycznych) przenoszących zakodowane informacje w celu realizacji zakupów do wyznaczonego limitu kredytowego na karcie umożliwiając późniejsze
dokonanie zapłaty, usługi w zakresie oprogramowania informatycznego elektronicznych transakcji umożliwiających
dokonywanie zakupów z odroczonym terminem płatności
przy użyciu kart flotowych (wirtualnych i fizycznych) w ramach określonego abonamentu, tworzenie rozwiązań informatycznych do przeprowadzania transakcji finansowych
(w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) przy użyciu
kart flotowych (wirtualnych i fizycznych), kart kodowanych,
kart magnetycznych, kart chipowych, tworzenie rozwiązań
informatycznych do wykonywania transakcji finansowych
(w tym rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych) i do przesyłania danych elektronicznych, aplikacje programowe
do odczytywania i wydobywania informacji i danych z kart
będącymi nośnikami danych, rozwój i wdrażanie oprogramowania komputerowego w zakresie wymienionych usług,
usługi doradztwa informatycznego, konsultacje i informacje
w zakresie wymienionych usług.
(210)
(731)

479354
(220) 2017 11 23
FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Goszcz
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(540) TENDI

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 pudełka kartonowe, 20 wiszące półki, 24 moskitiery, 28 namioty zabawkowe.
479480
(220) 2017 11 28
NASCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) SiccaBASE
(510), (511) 1 preparaty poprawiające kondycję gleby, spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej), z wyjątkiem
farb substancje powierzchniowo czynne, wymienniki jonowymienne (chemikalia).
(210)
(731)

479510
(220) 2017 11 28
MOLICKI MICHAŁ, URBAŃSKI ADAM QUICKCLICK
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) GROWTENT
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej wyrobów i akcesoriów ogrodniczych, urządzeń, sprzętu i akcesoriów do uprawy i pielęgnacji roślin, w tym w warunkach
domowych, nawozów, nasion i odżywek do uprawy roślin,
urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
chłodzenia i suszenia, urządzeń wentylacyjnych, sprzętu
nawadniającego, systemów wentylacyjnych, systemów nawadniających, sprzedaż online wyżej wymienionych towarów, usługi pośrednictwa w handlu w wyżej wymienionym
zakresie, prowadzenie sklepu internetowego, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie targów 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.
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(531) 13.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 transport sanitarny (zwłok w kraju i za granicą), 45 usługi pogrzebowe, kremacja, usługi pochówku urn,
zakłady pogrzebowe, usługi cmentarne.
479548
(220) 2017 11 29
HOTEL LUBICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka
(540) HOTEL LUBICZ Wellness & SPA

(210)
(731)

(210)
(731)

479515
(220) 2017 11 28
KĘPCZYK ALICJA MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG POGRZEBOWYCH TERRA LEVIS, Warszawa
(540) Terra Levis
(510), (511) 39 transport sanitarny (zwłok w kraju i za granicą), 45 usługi pogrzebowe, kremacja, usługi pochówku urn,
zakłady pogrzebowe, usługi cmentarne.
(210)
(731)

479516
(220) 2017 11 28
KĘPCZYK ALICJA MAZOWIECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG POGRZEBOWYCH TERRA LEVIS, Warszawa
(540) TERRA LEVIS Mazowieckie Przedsiębiorstwo Usług
Pogrzebowych

(531) 24.01.13, 24.09.01, 27.05.01, 01.01.01
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, lecznicze napary, oleje, napoje, leki, borowina, kąpiele lecznicze, 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) 479565
(220) 2017 11 30
(731) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(540) innstartsoil

(210)
(731)

(531) 05.11.11, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy da użyźniania gleby, nawozy rolnicze
i ogrodnicze granulowane, stałe i płynne, nawozy granulowane i drobnokrystaliczne, środki chemiczne dla ogrodnictwa,
leśnictwa, nawozy dla rolnictwa, sole (nawozy), preparaty
chemiczne do użyźniania gleby, sole do celów przemysłowych, sole (preparaty chemiczne), środki antyzbrylające dla
nawozów granulowanych plastyfikatory.
(210)
(731)

479588
(220) 2017 11 30
INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) INDYKPOL PARÓWKI Jedyneczki Z MIĘSA
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI GWARANCJA 100% jakości

(531)

03.07.04, 09.05.15, 24.03.01, 24.03.08, 24.03.18, 25.01.19,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, podroby drobiowe, drób wędzony (w postaci parówek),
drób pieczony (w postaci parówek), parówki, dziczyzna
(w postaci parówek), półprodukty z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem, 43 usługi gastronomiczne, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji
samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.
479595
(220) 2017 11 30
INTER MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) im inter marine GROUP
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ryby nieżywe, ryby świeże, ryby mrożone, konserwowane solone i wędzone, filety rybne, kawior,
konserwy rybne, owoce morza nieżywe: homary, krewetki,
langusty, małże jadalne, muszle atlantyckie, ostrygi, ośmiornice, wodorosty do celów spożywczych, 31 ryby żywe, owoce morza żywe, ikra rybia, skorupiaki żywe, ostrygi żywe,
35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach
oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich
jak: ryby świeże, mrożone ryby i owoce morza, przetworzone produkty rybne i owoce morza, żywność produkowana z ryb i owoców morza, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych

Nr ZT05/2018

lub reklamowych, usługi pośrednictwa pracy, usługi agencji
w zakresie kompletowania załóg pływających na statkach,
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, usługi
rejestracji, sporządzania odpisów, kompilacji i/lub systematyzacji pisemnych informacji oraz rejestrowanie, kompilacja
i/lub wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 37 usługi stoczniowe
w zakresie budowy, przebudowy, montażu napraw, remontów i konserwacji statków, pojazdów wodnych, kadłubów,
platform wiertniczych i urządzeń portowych, budowa i konserwacja rurociągów, montaż instalacji rurarskich, montaż
instalacji elektrycznych, 39 usługi transportowe i spedycyjne
krajowe i zagraniczne, towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznymi, transport morski,
transport lotniczy, usługi tranzytowe, składowanie, magazynowanie, przechowywanie, przechowywanie w portach
morskich, przeładunek, przeładunek w portach morskich,
pakowanie, załadunek, rozładunek, konfekcjonowanie i dystrybucja towarów, spedycja morska i drogowa, maklerska
obsługa ładunków, pośrednictwo frachtowe, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji,
doradztwo w zakresie transportu i spedycji, czarterowanie,
wynajem i dzierżawa środków transportu lądowego i wodnego, wynajmowanie magazynów, wypożyczanie kontenerów magazynowych i transportowych, usługi w zakresie biur
i agencji podróży, usługi w zakresie biur turystycznych z wyjątkiem rezerwacji hoteli, pensjonatów, organizowanie podróży i wycieczek w tym również turystycznych wycieczek
zagranicznych i wycieczek morskich, informacja turystyczna,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w formie kursów, konferencji, kongresów i szkoleń zawodowych dla osób trzecich
w zakresie specjalizacji morskich, usługi w zakresie publikacji i publikacji elektronicznych, publikowanie czasopism,
gazet, książek, materiałów dydaktycznych, organizowanie
i realizacja imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów
edukacyjnych i rozrywkowych, informacja o edukacji, 42 prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych,
usługi w zakresie projektowania statków, pojazdów wodnych, kadłubów, platform wiertniczych i urządzeń portowych, doradztwo, opiniowanie i ekspertyzy w zakresie problematyki morskiej, badania i analizy techniczne, ekspertyzy
inżynieryjne, testowanie materiałów, kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe, doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego.
479628
(220) 2017 12 01
CEBP 24.12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) bliżej przedszkola

(210)
(731)

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, książki edukacyjne, książki niebeletrystyczne, podręczniki [książki], książki z zadaniami dla dzieci,
książeczki z opowiadaniami dla dzieci, publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], usługi szkolenia nianiek, nauczanie i szkolenia,
szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenia w zakresie kwalifi-
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kacji zawodowych, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], konferencje (organizowanie i prowadzenie), organizowanie konferencji, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
seminariów i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji
edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów,
publikowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych,
publikowanie książek, czasopism, dostarczanie informacji
dotyczących książek, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie, publikacja czasopism,
usługi publikacji, publikowanie czasopism, publikowanie
tekstów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet.
(210) 479640
(220) 2017 12 01
(731) SKOCZEK PIOTR, Lidzbark Warmiński
(540) bovino MINERAL NUTRITION

(531) 29.01.04, 27.05.01, 01.15.15, 26.01.13
(510), (511) 1 aceton, acetylen, adjuwanty nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, agar, aktyn (Ac),
albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], aldehyd
krotonowy, aldehyd mrówkowy do celów chemicznych, aldehydy, alginiany dla przemysłu spożywczego, alginiany
do celów przemysłowych, alkaliczne, alkaliczne związki żrące, alkaloidy, alkohol, alkohol amylowy, alkohol etylowy, ałun,
ałun amonowy, ałun chromowo - potasowy, ałun glinu, ameryk (Am), amoniak, amoniak bezwodny, amoniak do celów
przemysłowych, amonowy aldehyd, antydetonatory do silników spalinowych wewnętrznego spalania, antymon (Sb), argon (Ar), arsen (As), arsenian ołowiu, astat (At), azot (N), azotan amonowy, azotan bizmutu do celów chemicznych,
azotan srebrowy, azotan uranu, azotany, balsam gurjunowy
do produkcji lakierów, bar (Ba), bentonit, benzen, benzol,
benzosuifimid, berkel (Bk), bezwodnik kwasu octowego,
bezwodniki, białko jodowane, białko słodowe, białko zwierzęce [surowiec], biologiczne hodowle tkanek inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, biologiczne preparaty inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
bizmut (Bi), błony rentgenowskie światłoczułe lecz nienaświetlone, boksyt, boraks, brom do celów chemicznych, celuloza, cer (Ce), cez (Cs), chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych, chemiczne
środki czyszczące do kominów, chemiczny papierek wskaźnikowy, chemikalia do odbarwiania olejów, chemikalia
do wyrobu emalii z wyjątkiem pigmentów, chlor (Cl), chlorany, chlorek glinowy, chlorek magnezu, chlorek palladu, chlorki, chlorowodorki, chromiany, chromowe sole, chromowy
kwas, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych,
cyjanamid wapniowy [nawóz], cymen, czterochlorki, czterochlorometan węgla, defolianty, dekstryna, detergenty stosowane w procesach produkcyjnych, diastaza do celów przemysłowych, diatomit, dodatki chemiczne do fungicydów,
dodatki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do olejów, dodatki chemiczne do paliwa, do-

49

datki detergentowe do benzyny, dolomit do celów przemysłowych, doniczki torfowe dla ogrodnictwa, drewno
garbarskie, dwuchlorek cyny, dwuchromian potasu, dwuchromian sodu, dwutlenek cyrkonu, dwutlenek manganu,
dwutlenek tytanu do celów przemysłowych, dyspersanty
ropy naftowej, dysproz (Dy), ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego, ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji
kosmetyków, ekstrakty z herbaty do użytku w produkcji
środków farmaceutycznych, emulgatory, emulsje fotograficzne, enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy do celów chemicznych, enzymy do celów przemysłowych, enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego, enzymy mlekowe
do celów chemicznych, enzymy mlekowe do celów przemysłowych, erb (er), estry, estry celulozy do celów przemysłowych, etan, eter etylowy, eter metylowy, eter siarkowy, etery,
etery celulozy do celów przemysłowych, etery glikolu, europ
(Eu), fenol do celów przemysłowych, ferm (Fm), filmy światłoczułe, nienaświetlone, flawonoidy do celów przemysłowych
[związki fenolowe], flokulanty, fluor (F), folarskie preparaty dla
przemysłu włókienniczego, formierskie preparaty stosowane
w odlewnictwie, fosfatydy, fosfor (P), fosforany [nawozy],
frans (Fr), gadolin (Gd), gal (Ga), galasy, galusan bizmutu zasadowy, gambir, gaz pędny do aerozoli, gazy ochronne do spawania, gazy zestalone do celów przemysłowych, geny nasion do produkcji rolniczej, gleba do upraw, glicerydy,
gliceryna do celów przemysłowych, glikol, glikozydy, glin
(krzemian -), glina porowata do hydroponicznej uprawy roślin [substrat], glinka biała, glukoza dla przemysłu spożywczego, glukoza do celów przemysłowych, gluten [kleje]
nie do użytku biurowego lub domowego, gluten dla przemysłu spożywczego, gluten do użytku przemysłowego, grafit do celów przemysłowych, guano [nawóz ptasi], guma
arabska do celów przemysłowych, gumy (materiały do klejenia) do celów przemysłowych, hel (He), holm (Ho), hormony
przyspieszające dojrzewanie owoców, humus, hydrazyna,
iłowe płuczki wiertnicze, impregnacja skóry (środki chemiczne do -), iterb (Yb), itr (Y), izotopy do celów przemysłowych,
jod do celów chemicznych, jod do celów przemysłowych,
jodek glinu, jodki alkaliczne do celów przemysłowych, jodowane sole, kainit, kaliforn (Cf), kalomel [chlorek rtęci (I)], kamfora do celów przemysłowych, kamień winny inny niż do celów farmaceutycznych, karbid, karbolineum do ochrony
roślin, katalizatory, katalizatory biochemiczne, katechu, kazeina dla przemysłu spożywczego, kazeina do celów przemysłowych, kąpiele galwaniczne, kąpiele tonujące [fotografika],
kąpiele utrwalające [fotografika], kebraczo do celów przemysłowych, ketony, kity szklarskie, kiur (Cm), klej rybi inny niż
do artykułów papierniczych, użytku domowego lub do środków spożywczych, klej skrobiowy inny niż do użytku papierniczego lub domowego, klejące substancje do szczepienia
drzew, kleje [klejenie], kleje do afiszów, kleje do obuwia, kleje
do płytek ściennych, kleje do skór, kleje do tapetowania, kleje
i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kolagen
do celów przemysłowych, kolodium, komórki macierzyste
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, konserwanty do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, kora
mangrowa do celów przemysłowych, kostny węgiel, kreozot
do celów chemicznych, krypton (Kr), krzemiany, ksenon (Xe),
ksylen, kwas antranilowy, kwas arsenawy, kwas azotowy,
kwas benzoesowy, kwas borny do celów przemysłowych,
kwas cholowy, kwas cytrynowy do celów przemysłowych,
kwas fluorowodorowy, kwas galusowy do wytwarzania tuszu, kwas garbnikowy, kwas glutaminowy do celów przemysłowych, kwas jodowy, kwas mlekowy, kwas mrówkowy,
kwas nadsiarkowy, kwas oleinowy, kwas ortofosforowy, kwas
pikrynowy, kwas pirogalusowy, kwas salicylowy, kwas sebacynowy, kwas siarkowy, kwas stearynowy, kwas szczawiowy,
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kwas węglowy, kwas winowy, kwas wolframowy, kwasoodporne mieszaniny chemiczne, kwasy, kwasy benzenopochodne, kwasy mineralne, kwasy sulfonowe, kwasy tłuszczowe, kwaśny szczawian potasowy, kwiat siarczany do celów
chemicznych, laktoza [surowy materiał], laktoza dla przemysłu spożywczego, laktoza do celów przemysłowych, lantan,
lecytyna [surowiec], lecytyna dla przemysłu spożywczego,
lecytyna do celów przemysłowych, lep na ptaki, lit (Li), lutet
(Lu), magnezyt, manganian, masa papiernicza, mastyks
do skór, mastyks do szczepienia drzew, mastyksy do opon,
materiały ceramiczne w formie pyłu do użytku jako środki
filtrujące, materiały filtracyjne [preparaty chemiczne], materiały filtracyjne [substancje mineralne], materiały filtracyjne
[substancje roślinne], materiały filtracyjne [tworzywa sztuczne nieprzetworzone], materiały syntetyczne do absorpcji
oleju, mąka z tapioki do celów przemysłowych, mąki do celów przemysłowych, metale alkaliczne, metale ziem alkalicznych, metaloidy, metan, metylobenzen, miazga drzewna,
mieszaniny do gwintowania, mieszanki ceramiczne do spiekania [granulki i proszki], mieszanki do gaszenia ognia, mieszanki do naprawiania dętek, mieszanki do naprawy opon,
mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, mieszanki
do usuwania tapet, mikroorganizmy (kultury -) inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, moderatory
do reaktorów jądrowych, morska woda do celów przemysłowych, mydła [metaliczne] do celów przemysłowych, nadboran sodowy, nadchlorany, nadsiarczany, nadtlenek wodoru
do celów przemysłowych, nadwęglany, naftalen, nawozy,
nawozy azotowe, nawozy z mączki rybnej, neodym (Nd),
neon (Ne), neptun (Np), neutralizatory gazów toksycznych,
nitroceluloza, obornik, ocet drzewny, ocet spirytusowy [rozcieńczony roztwór kwasu octowego], octan amylu, octan
celulozy w stanie surowym, octan glinu, octan ołowiu, octan
wapnia, octany, odczynniki chemiczne inne niż do użytku
medycznego lub weterynaryjnego, olej przekładniowy, oleje
do konserwacji żywności, oleje do przemysłowego garbowania skór, oleje do wyprawiania skór, oleje przekładniowe,
olejowe spoiwa [kity, lepiki], oliwin (krzemian), organiczne
pozostałości pofermentacyjne [nawóz], osłabiacze fotograficzne, paliwo do reaktorów jądrowych, papier białkowany,
papier do światłokopii, papier fotometryczny, papier nasączony barem, papier odczynnikowy, papier światłoczuły,
pektyna dla przemysłu spożywczego, pektyna do celów fotograficznych, pektyna do celów przemysłowych, piasek formierski, pierwiastki radioaktywne do celów naukowych, plastizole, plastyfikatory, pluton (Pu), płótno światłoczułe
do fotografii, płyn przeciw zamarzaniu, płyny do obwodów
hydraulicznych, płyny do odsiarczania akumulatorów elektrycznych, płyny do układu kierowniczego ze wspomaganiem, płyny hamulcowe, płyny wspomagające do materiałów ściernych, płytki do ferrotypia [fotografika], płytki
fotograficzne światłoczułe, pochłaniacze gazów [substancje
aktywne], pochodne benzenu, pochodne celulozy [chemikalia], podchloryn sodu, podłoża dla upraw bezglebowych
[rolnictwo], pokrycia humusowe, polon (Po), potas (K), potaż,
powłoki chemiczne do soczewek okulistycznych, prazeodym (Pr), preparaty antystatyczne inne niż do użytku domowego, preparaty bakteriologiczne do octowania, preparaty bakteriologiczne inne niż do użytku medycznego
i weterynaryjnego, preparaty bakteryjne inne niż do użytku
medycznego i weterynaryjnego, preparaty chemiczne
do barwienia szkła, preparaty chemiczne do celów naukowych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do impregnacji wodoodpornej skór,
preparaty chemiczne do kondensacji, preparaty chemiczne
do lutowania, preparaty chemiczne do matowienia emalii,
preparaty chemiczne do przepłukiwania grzejników, prepa-
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raty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne
do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, preparaty chemiczne ułatwiające stapianie metali, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłodnicze,
preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty do destylacji spirytusu drzewnego, preparaty do galwanizacji, preparaty do klarowania, preparaty do klarowania moszczu, preparaty do klarowania
wina, preparaty do klejenia, preparaty do konserwacji cegły
[z wyjątkiem farb i olejów], preparaty do konserwacji gumy,
preparaty do konserwacji płytek [z wyjątkiem farb i olejów],
preparaty do lutowania, preparaty do obróbki wykończeniowej stali, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do odgumowywania, preparaty do odklejania i odłączania, preparaty do odpuszczania metali, preparaty do odtłuszczania
stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty
do oszczędzania paliwa, preparaty do oszczędzania węgla,
preparaty do produkcji światła błyskowego, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, preparaty do usuwania kamienia kotłowego inne niż
do użytku domowego, preparaty do utwardzania metali,
preparaty do wędzenia mięsa, preparaty do wulkanizacji,
preparaty do wybielania [środki odbarwiające] do celów
przemysłowych, preparaty do wyprawiania skór, preparaty
do wyprawiania skór, oprócz olejów, preparaty do zmiękczania mięsa do celów przemysłowych, preparaty enzymatyczne dla przemysłu spożywczego, preparaty enzymatyczne
do celów przemysłowych, preparaty filtracyjne do przemysłu napojowego, preparaty folarskie, preparaty hamujące
kiełkowanie warzyw, preparaty klejące do bandaży chirurgicznych, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie
z wyjątkiem farb i olejów, preparaty kriogeniczne, preparaty
odwadniające do celów przemysłowych, preparaty ognioodporne, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty
przyspieszające gotowanie do celów przemysłowych, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, preparaty z mikroelementów dla roślin, preparaty z węgla pochodzenia zwierzęcego, preparaty zabezpieczające przed wilgocią stosowane
w murarstwie [z wyjątkiem farb], preparaty zapobiegające
matowieniu soczewek, preparaty zapobiegające powstawaniu oczek w pończochach, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłok osadowych, preparaty zapobiegające zagotowaniu się chłodziwa silnikowego, preparaty zwilżające
do użytku w barwieniu, preparaty zwilżające do użytku
w przemyśle włókienniczym, preparaty zwilżające do użytku
w wybielaniu, produkty chemiczne do ożywiania kolorów
do użytku przemysłowego, produkty chemiczne stosowane
w fotografii, produkty do zmętniania emalii, produkty uboczne procesów obróbki ziaren zbóż do celów przemysłowych,
promet (Pm), protaktyn (Pa), proteina [materiał surowy], proteiny dla przemysłu spożywczego, proteiny do użytku w procesie produkcji, proteiny do użytku w produkcji suplementów diety, prusydki, przeciwutleniacze do użytku w produkcji,
przeciwutleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków,
przeciwutleniacze do użytku w produkcji kosmetyków, przeciwutleniacze do użytku w produkcji suplementów diety,
przyspieszacze wulkanizacji, rad do celów naukowych, radon (Rn), ren (Re), rozpuszczalniki do lakierów, rozszczepialne
materiały do energetyki jądrowej, rozszczepialne pierwiastki
chemiczne, roztwory do cyjanotypii, roztwory salmiaku, roztwory soli srebrzystych do posrebrzania, roztwory zapobiegające tworzeniu się piany w akumulatorach, rtęć (Hg), rubid
(Rb), sacharyna, sadza do celów przemysłowych, sadza
do celów przemysłowych lub rolniczych, saletra, salmiak
[techniczny chlorek amonu], samar (Sm), samozabarwiający
się papier [fotografia], selen (Se), sensybilizatory fotograficz-
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ne, sensybilizowane płytki do druku offsetowego, siarczan
baru, siarczan miedzi, siarczany, siarczek antymonu, siarczek
węgla, siarczki, siarka (S), silikony, skand (Sc), składniki chemiczne do uzdatniania wody, skrobia do celów przemysłowych, skrobia ziemniaczana do użytku przemysłowego, soda
amoniakalna, soda kalcynowana, soda kaustyczna do celów
przemysłowych, sole [nawozy], sole [preparaty chemiczne],
sole amoniakalne, sole do barwienia metali, sole do celów
przemysłowych, sole do ogniw galwanicznych, sole metali
alkalicznych, sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, sole metali ziem rzadkich, sole rtęci, sole sodowe
(związki chemiczne), sole tonujące [fotografika], sole wapnia,
sole złota, sole żelaza, sos do przygotowywania tytoniu, sód
(Na), sól do konserwowania inna niż do żywności, sól kamienna, sól, surowa, spinel (minerał z gromady tlenków), spirytus drzewny, spoiwa (preparaty do impregnacji wodoodpornej - ) z wyjątkiem farb, spoiwa [metalurgia], spoiwa
do naprawy stłuczonych przedmiotów [substancje klejące],
spoiwa odlewnicze, stront (Sr), substancje chemiczne
do konserwowania żywności, substancje chemiczne do napowietrzania betonu, substancje garbujące, substancje powierzchniowo czynne, substancje zmętniające do szkła, substancje żrące do celów przemysłowych, suchy lód [stały
dwutlenek węgla], sumak do garbowania, superfosfaty [nawozy], szczawian potasowy, szczawiany, szkliwo ceramiczne,
szkło (preparaty chemiczne przeciw matowieniu -), szkło
wodne, szpachlówka do karoserii samochodowej, szpat ciężki [baryt], sztuczne słodziki [preparaty chemiczne], środki
chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, środki chemiczne dla przemysłu, środki
chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów, środki chemiczne do bielenia tłuszczów,
środki chemiczne do fermentacji wina, środki chemiczne
do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne
do matowienia szkła, środki chemiczne do oczyszczania oleju, środki chemiczne do ożywiania kolorów tkanin, środki
chemiczne do renowacji skóry, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, środki chemiczne do wybielania wosku, środki chemiczne do wyprawiania skór, środki chemiczne do zapobiegania chorobom winorośli, środki
chemiczne nadające materiałom tekstylnym właściwości
wodoodporne, środki chemiczne stosowane do zapobiegania kondensacji, środki chłodzące do silników pojazdów,
środki do klarowania i konserwowania piwa, środki do konserwacji betonu, z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji kwiatów, środki do konserwacji piwa, środki do matowienia, środki do ochrony nasion, środki do oddzielania
tłuszczów, środki do odklejania [preparaty chemiczne
do upłynniania skrobi], środki do renowacji płyt gramofonowych, środki do wypełniania ubytków w drzewach [leśnictwo], środki dyspergujące olej, środki klejące do stosowania
w przemyśle włókienniczym, środki korozyjne, środki owadobójcze (dodatki chemiczne do - ), środki zmiękczające
do celów przemysłowych, środki zmiękczające wodę, tal (Tl),
talk [krzemian magnezowy), tanina, taśmy filmowe, światłoczułe lecz nie naświetlone, technet (Tc), tellur (Te), terb (Tb),
tetrachlorek acetylenu, tiomocznik, tiosiarczany, tkaniny
do światłokopii, tlen (O), tlenek baru, tlenek chromowy, tlenek glinu, tlenek kobaltu do celów przemysłowych, tlenek
litu, tlenek ołowiu, tlenek rtęci, tlenek uranu, tlenki azotu,
topniki do lutowania, tor (Th), torf [nawóz], tragakantowa
guma do użycia w produkcji, trójtlenek antymonu, tul (Tm),
tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne
w postaci dyspersji, tymol do celów przemysłowych, tytanit,
uran (U), utleniacze [dodatki chemiczne do paliwa silnikowe-
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go], utrwalacze [fotografia], utwardzające substancje do wapienia, wapno bielące, warstwa uprawna gleby, węgiel, węgiel aktywny, węgiel do filtrów, węgiel kostny, węgiel z krwi,
węglan magnezowy, węglan wapnia, węglany, węglik krzemu [surowiec], węgliki, węglowodany, winny alkohol, wiskoza, witaminy dla przemysłu spożywczego, witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku
w produkcji kosmetyków, witaminy do użytku w produkcji
żywności, witeryt, woda ciężka, woda destylowana, woda
potasowa, wodorosty [nawóz], wodorotlenek glinowy, wodorowęglan sodowy do celów chemicznych, wodorowinian
potasowy dla przemysłu spożywczego, wodorowinian potasowy do celów chemicznych, wodorowinian potasowy
do celów przemysłowych, wodór (H), wodziany [hydraty],
wosk do szczepienia drzew, wymienniki jonowe [chemikalia],
wywoływacze fotograficzne, wzmacniacze chemiczne
do kauczuku, wzmacniacze chemiczne do papieru, zakwaszona woda do ładowania akumulatorów, zaprawy farbiarskie do metali, zasady [preparaty chemiczne], zestawy składników do produkcji płyt gramofonowych, ziemia fulerska dla
przemysłu włókienniczego, ziemie rzadkie, zlepiające środki
do betonu, związki baru, związki fluoru, żelatyna do celów
fotograficznych, żelatyna do celów przemysłowych, żelazocyjanki, żele do elektroforezy, żużel [nawóz], żywice epoksydowe w stanie surowym, żywice polimerowe, nieprzetworzone, żywice sztuczne w stanie surowym.
479662
(220) 2017 12 03
ZAWADA WIESŁAW, SIWIŃSKI JACEK MUARAH
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) InteliClamp
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe.

(210)
(731)

479678
(220) 2017 12 04
SEMEKO GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdynia
(540) AQUACENTRUM

(210)
(731)

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 35 reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, publikowanie tekstów sponsorowanych, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek, agencje reklamowe, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biur, rozpowszechnienie
ogłoszeń reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, handlowe wyceny, administrowanie hotelami,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, public
relations, agencje public relations, publikowanie tekstów
sponsorowanych, reklama radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki,
próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, agencje
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nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 37 budowa pawilonów i sklepów targowych, nadzór budowlany,
budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], obsługa basenów kąpielowych w zakresie
czyszczenia, 39 wynajmowanie garaży, magazynowanie,
wynajmowanie magazynów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc na parkingi, wypożyczanie pojazdów,
składowanie, składowanie towarów, turystyka [zwiedzanie], organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek
morskich, wynajmowanie koni, zwiedzanie turystyczne,
41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek,
chronometraż imprez sportowych, gry hazardowe, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji,
usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie konkursów piękności, kultura fizyczna, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, organizowanie obozów
sportowych, usługi związane z obozami wakacyjnymi [rozrywka], obsługa pół golfowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, parki rozrywki, salony gier, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych,
prowadzenie zajęć fitness, rozrywka, informacja o rozrywce, organizowanie zawodów sportowych, informacje o wypoczynku, organizowanie i obsługa zjazdów, udostępnianie ośrodków rekreacji, informacje o wypoczynku, obsługa
basenów kąpielowych, 42 akwanautyka (eksploracja podwodna), projektowanie dekoracji wnętrz, usługi architektoniczne, doradztwo architektoniczne, 43 biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne,
hotele, kafeterie [bufety], kawiarnie, motele, usługi barowe,
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater na pobyt
czasowy, restauracje, organizowanie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, usługi w zakresie
wyposażenia i urządzeń kempingowych, 44 aromaterapia,
ośrodki zdrowia, łaźnie publiczne, salony fryzjerskie, salony
piękności, usługi związane z prowadzeniem sanatorium,
usługi związane z prowadzeniem sauny, usługi związane
z prowadzeniem solariów, terapeutyczne usługi, łaźnie
tureckie.
(210) 479713
(220) 2017 12 04
(731) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) agrol
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje smarowe, oleje sprężarkowe, oleje turbinowe, oleje przekładniowe, oleje hydrauliczne,
oleje hydrauliczno-przekładniowe, oleje do silników dwusuwowych, oleje silnikowo-hydrauliczno-przekładniowe, oleje
przeznaczone do pilarek motorowych, ciągników, maszyn
rolniczych i innych maszyn ciężkich, oleje przemysłowe, oleje
technologiczne zawarte w tej klasie, smary.
(210)
(731)

479717
(220) 2017 12 04
KASPRZYK KAMIL, Jelcza

Nr ZT05/2018

(540) KIEROWCA ZADZWONI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 16.01.14, 24.17.02, 26.07.25
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, zamieszczanie
ogłoszeń dla osób trzecich, usługi rozprowadzania ogłoszeń i informacji, a mianowicie udostępnianie przestrzeni
na ogłoszenia drobne przez światową sieć komputerową,
promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
udostępnianie komputerowych baz danych online oraz
przeszukiwalnych baz danych online w dziedzinie ogłoszeń
drobnych, 39 pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu.
(210) 479719
(220) 2017 12 04
(731) SZYMEON MILENA, Płock
(540) Altertechnika

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.20, 26.15.11, 06.07.05
(510), (511) 35 usługi outsourcingu pracowników do robót
budowlanych, montażowych, spawalniczych, remontowo-budowlanych oraz wykończeniowych, usługi outsourcingu
kadr do robót w branży budowlanej, przemysłowej, energetycznej, przy pracach z zakresu ochrony środowiska, budowania i remontowania obiektów mostowych oraz w budynkach użyteczności publicznej, zarządzanie zasobami
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, usługi w zakresie rekrutacji, selekcji, wysyłania, oddelegowywania i wypożyczania
personelu (na okres tymczasowy), wypożyczanie pracowników (outplacement) i zastępowanie pracowników, dostarczanie siły roboczej na czas określony, leasing pracowniczy,
outsourcing pracowniczy, usługi pośrednictwa pracy, dobór
personelu [dla osób trzecich], doradztwa w odniesieniu
do rekrutacji personelu, doradztwo dotyczące zatrudnienia,
dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników,
gromadzenie informacji na temat personelu, konsultacje dotyczące wyboru personelu, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, przydzielanie stanowisk pracy, usługi związane z personelem, 37 usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
budowa i instalacja rurociągów, konserwacja i naprawa rurociągów, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych,
instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, usługi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, usługi w zakresie remontów budynków, usługi malarskie, usługi
tynkowania, usługi dekarskie, ciesielstwo, zbrojenie budynków, udzielanie informacji budowlanych, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, nadzór budowlany.
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(210) 479765
(220) 2017 12 05
(731) KĘPSKI ANDRZEJ, Warszawa
(540) adrilight

(531) 13.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie słoneczne, baterie wysokonapięciowe, celki - baterie, dzwonki [urządzenia ostrzegające],
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne,
kable elektryczne, baterie do oświetlenia, przełączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, przewodniki elektryczne,
przetwornice elektryczne, przewody elektryczne, przyciski
do dzwonków, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki
przełącznikowe [elektryczność], skrzynki rozdzielcze [elektryczność], transformatory elektryczne, wideofony, wtyczki,
gniazdka i inne kontakty [złącza elektryczne], wykrywacze
[detektory], wykrywacze dymu, zamki elektryczne, złącza
elektryczne, złączki [elektryczność], 11 żarówki elektryczne,
żarówki oświetleniowe, oświetleniowe (żarówki), oświetlenie
sufitowe, oświetlenie (lampy), oprawki do lamp elektrycznych, latarnie oświetleniowe, latarki kieszonkowe elektryczne, latarki kieszonkowe, latarki, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia, lampy ultrafioletowe do celów innych
niż lecznicze, lampy uliczne, lampy oświetleniowe, lampy
luminescencyjne rurowe do oświetlania, lampy elektryczne,
lampy -reflektory, lampy bezpieczeństwa, klosze do lamp,
abażury do lamp, lampki elektryczne na choinkę, lampiony,
osłony do lamp, obudowy do lamp, stelaże do abażurów,
elektryczne lampy, grille, grill elektryczny, grzejniki elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, instalacje klimatyzacyjne, klimatyzacja-urządzenia, kuchenny
sprzęt elektryczny.
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(531)

03.03.01, 03.03.26, 26.01.04, 26.01.15, 24.09.02, 27.05.01,
19.07.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (w tym likiery i wódka).
(210) 479785
(220) 2017 12 06
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) HIPERNEBU
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210) 479795
(220) 2017 12 06
(731) GALA JUSTYNA, Katowice
(540) PFN POLISH FIGHT NIGHT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.01, 03.07.24
(510), (511) 41 usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem zawodów sportowych i imprez sportowych, organizowanie i prowadzenie gali sportowych.
479886
(220) 2017 12 08
STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) HOME CARe

(210)
(731)

479770
(220) 2017 12 06
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno
(540) T 1884 TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 artykuły kosmetyczne dla dzieci, przybory
do golenia, mydła i żele, środki do kąpieli, kremy do rąk i stóp,
zmywacze/pomadki/cienie, 5 akcesoria higieniczne dla dzieci, preparaty witaminowe, 8 akcesoria kosmetyczne, 16 papier toaletowy, chusteczki, 25 skarpety, rajstopy.
(210) 479978
(220) 2017 12 11
(731) BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) solvea

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, kosmetyczne peelingi do ciała, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, kosmetyki do makijażu, błyszczyki do ust, pomadki
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do ust, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, tusze do rzęs, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do demakijażu, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania
makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
kosmetyki do włosów, farby do włosów, lakier do włosów,
odżywki do włosów, maski kosmetyczne, płyny do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, suche
szampony, szampony, mydła i żele, patyczki z watą do celów
kosmetycznych, płyny po goleniu, preparaty do depilacji,
preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], bawełniane
płatki kosmetyczne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli, produkty perfumeryjne, perfumy, woda kolońska, woda perfumowana,
olejki eteryczne, zestawy kosmetyków.
479988
(220) 2017 12 11
CENTRUM MEDYCZNE PRO-MED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) pro MED

(210)
(731)

Nr ZT05/2018

(540) NATURALNE SPECJAŁY

(531) 26.04.02, 26.04.06, 26.04.09, 27.05.01, 26.13.25, 25.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
479993
(220) 2017 12 11
BRIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PARFUM VIVIAN BLANC
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, płyny
do pielęgnacji włosów, środki perfumeryjne i zapachowe.

(210)
(731)

(210) 479996
(220) 2017 12 11
(731) ZAJĄC ROBERT, Wrocław
(540) Karmy z Farmy
(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 39 transport karetkowy, transport medyczny
ludzi, transport pacjentów, usługi ratownictwa osób, 44 chirurgia plastyczna, badania rentgenowskie w celach medycznych, diagnostyka obrazowa w dziedzinie medycyny, doradztwo żywieniowe, masaż i terapia manualna, usługi analiz
laboratoryjnych, usługi badań mammograficznych, usługi
banku krwi, usługi diagnostyki medycznej, usługi obrazowania PET, usługi medycyny alternatywnej, usługi medycyny
estetycznej, usługi medyczne świadczone przez gabinety
lekarskie wszelkich specjalizacji, usługi obrazowania medycznego, usługi paramedyczne, usługi położnicze, usługi
sztucznego zapłodnienia, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie fizykoterapii i fizjoterapii, usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej,
usługi w zakresie szczepień.
479991
(220) 2017 12 11
CZARNIAWSKI SZCZEPAN ALFA-DENT SZCZEPAN
MARIUSZ CZARNIAWSKI PRYWATNA PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNA, Białystok
(540) alfa-dent
(510), (511) 44 usługi medyczne w zakresie stomatologii,
diagnostyka i leczenie chorób zębów i jamy ustnej, implantologia, protetyka, ortodoncja, endodoncja, badania radiologiczne zębów, usługi z zakresu profilaktyki zębów i jamy
ustnej, lakowanie i lakierowanie zębów, doradztwo w zakresie profilaktyki jamy ustnej i żywienia, usługi stomatologii
estetycznej, wybielanie zębów, usługi korygowania kształtu
i koloru zębów, zabiegi chirurgiczne i periodontologiczne
w jamie ustnej.

(531)

01.03.06, 01.03.08, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych.
479999
(220) 2017 12 11
WEB24.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) web24

(210)
(731)

(210)
(731)

(210)
(731)

479992
(220) 2017 12 11
PAKPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.17
(510), (511) 42 rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
480001
(220) 2017 12 11
WAWRZYŃSKI ADAM FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, Bydgoszcz
(540) KAPSUŁA HOSTEL
(210)
(731)

Nr ZT05/2018
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.02.07, 26.02.12
(510), (511) 37 usługi pralni, 39 usługi wypożyczania rowerów, 43 hotele, prowadzenie hoteli, hosteli, usługi hotelowe,
w tym catering i wynajem miejsc noclegowych i pomieszczeń do obsługi wydarzeń.
(210) 480004
(220) 2017 12 11
(731) CHRABOTA JANUSZ BIURONET, Kraków
(540) All Safe

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.05.04
(510), (511) 16 papierowe opaski (banderole) na banknoty,
gilzy/tubusy do pakowania bilonu/monet, papier do rolomatów i urządzeń do automatycznego pakowania monet,
papier do opaskarek, koperty, koperty bezpieczne, papierowe przywieszki do worków, papierowe formatki, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, jednorazowe plomby z tworzyw sztucznych.
(210) 480024
(220) 2017 12 11
(731) BACZEWICZ MARCIN, Kołobrzeg
(540) ODLODOWO
(510), (511) 29 mleko w proszku, mleko kokosowe w proszku, mleko w proszku o różnych smakach, do przyrządzania
napojów, mleko w proszku do celów spożywczych, pasty
przyrządzone z orzechów, pasta z owoców, pasta z orzechów laskowych, 30 cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, aromaty kawowe, azjatycka herbata morelowa [maesilcha], biała herbata, cappuccino, chińska herbata z kolcowoju
[gugijacha], cykoria [substytut kawy], cykoria do stosowania
jako substytut kawy, cykoria i mieszanki zawierające cykorię,
do wykorzystania jako substytuty kawy, czekolada, czekolada mleczna, czekolada pitna, czekolada w proszku, czekoladki, czekoladowa kawa, czekoladowe napoje spożywcze
nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, ekstrakty
czekoladowe, ekstrakty czekoladowe do przygotowywania
napojów, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, ekstrakty kawy
słodowej, ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty
kawy, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kawy, ekstrakty z kawy do stosowania jako
aromaty do artykułów żywnościowych, ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do napojów, esencje herbaciane, esencje kawowe, espresso, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, gorąca czekolada, gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe napoje kawowe, herbata, herbata Darjeeling
[indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling], herbata Earl
Grey, herbata Lapsang Souchong, herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata bezteinowa, herbata Chai, herbata
chryzantemowa (Gukhwacha), herbata cytrusowa z owocu
Yuzu, herbata czarna, herbata czarna [herbata angielska],
herbata do zaparzania, herbata imbirowa, herbata jaśminowa, herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata lipowa, herbata mrożona, herbata mrożona
(nie do celów medycznych), herbata o smaku jabłka [inna niż
do celów leczniczych], herbata o smaku pomarańczowym
[inna niż do celów leczniczych], herbata Oolong, herbata
paczkowana [inna niż do celów leczniczych], herbata Ro-
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oibos, herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna
niż do celów leczniczych], herbata sypka (nielecznicza -), herbata szałwiowa, herbata w torebkach, herbata w torebkach
(nielecznicza), herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha),
herbata z czerwonego żeń-szenia, herbata z eleuterokoku
[ogapicha], herbata z korzenia łopianu (wooungcha), herbata
z kwiatu lipy, herbata z liści jęczmienia, herbata z prażonego
jęczmienia [mugi-cha], herbata z rozmarynu, herbata z żeń-szenia, herbata z żeń-szenia [insamcha], herbata ze słonych
sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), herbata zielona,
herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych],
herbaty (nielecznicze) zawierające cytrynę, herbaty o smaku
cytryny (nielecznicze), herbaty o smaku owocowym [inne niż
lecznicze], herbaty owocowe, herbaty ziołowe, inne niż
do celów leczniczych, japońska zielona herbata, kakao, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kakao
do sporządzania napojów, kakao w proszku, kapsułki z herbatą, kapsułki z kawą, kawa, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa liofilizowana, kawa mielona, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa, kawa
w formie parzonej, kawa w postaci całych ziaren, kombucha,
koncentraty kawy, kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liście herbaty, mate [herbata], mielone ziarna kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, mieszanki herbat, mieszanki
kakaowe, mieszanki kawowe, mieszanki kawy i cykorii, mieszanki kawy i słodu, mieszanki kawy słodowej i kakao, mieszanki kawy słodowej i kawy, mieszanki odżywcze do picia,
na bazie węglowodanów do stosowania jako zamienniki posiłków, mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, mrożona kawa, mrożone napoje [frappe], nadzienia na bazie kawy,
napary ziołowe, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje gazowane [na bazie kawy,
kakao lub czekolady], napoje kakaowe z mlekiem, napoje
kawowe z mlekiem, napoje na bazie czekolady, z mlekiem,
napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie kawy zawierające lody (affogato), napoje na bazie
kawy zawierające mleko, napoje o smaku czekoladowym,
napoje w proszku zawierające kakao, nielecznicze herbaty
zawierające liście żurawiny, nielecznicze herbaty zawierające
wyciągi z żurawiny, nielecznicze napoje na bazie herbaty, palone ziarna kawy, pasty do sporządzania napojów kakaowych, prażona herbata jęczmienna (mugi-cha), prażony
jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, preparaty
aromatyczne do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych, preparaty aromatyczne do sporządzania nieleczniczych herbat ziołowych, preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], preparaty do sporządzania napojów
[na bazie kakao], preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku bananowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku mięty, preparaty
do sporządzania napojów czekoladowych o smaku orzechowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych
o smaku pomarańczowym, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku toffi, preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], preparaty do sporządzania
napojów czekoladowych o smaku kawy mokka, preparaty
do sporządzania napojów o smaku czekoladowym, preparaty kakaowe do sporządzania napojów, preparaty na bazie
kakao, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty
w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, rozpuszczalne kakao
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w proszku, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty herbaty, substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], substytuty
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę], substytuty kawy na bazie warzyw, syrop czekoladowy, syropy czekoladowe do przygotowywania napojów
na bazie czekolady, torebki z kawą, wyciągi z herbaty, wyciągi
z herbaty (nielecznicze), wyroby z kakao, Yerba Mate, budynie deserowe w proszku, błyskawiczne mieszanki do lodów,
ciasta lodowe, desery lodowe, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], jadalne lody owocowe, jadalny
cukier w proszku do użytku w maszynach do produkcji lukru,
jogurt mrożony [lody spożywcze], kostki lodu, lizaki lodowe,
lizaki lodowe o smaku mlecznym, lizaki lodowe zawierające
mleko, lizaki mrożone, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody bez mleka, lody mleczne, lody mleczne
[lody], lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody
na patyku, lód, lód do chłodzenia, lód naturalny lub sztuczny,
lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lody o smaku
czekoladowym, lody owocowe, lody spożywcze, lody spożywcze i lód, lody typu sandwich, lody wielosmakowe, lody
wodne [sorbety], lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, lody z owocami, lody zawierające czekoladę, mieszanki do lodów, mieszanki do lukrowania, mieszanki
do oranżady w proszku, mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania
mrożonych wyrobów cukierniczych, mieszanki do przyrządzania produktów lodowych, mieszanki do sporządzania lodów wodnych, mieszanki na sorbety [lody], mrożone ciasta
jogurtowe, mrożone kremy budyniowe, mrożone mleczne
desery w formie batonów, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze na patyku, mrożone wyroby cukiernicze zawierające
lody, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone
na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kawy, napoje z lodów, naturalne środki wiążące do lodów, oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], produkty lodowe na bazie soi,
proszki do sporządzania lodów, sorbety [lody wodne], sorbety [lody], substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi,
słodycze lodowe w postaci lizaków, tort lodowy, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), wyroby
cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby lodowe, środki wiążące do lodów spożywczych, batony zbożowe i energetyczne, chleb, cukierki, batony i guma do żucia, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], babki panettone, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki [yohkan], bezy, bułeczki z dżemem,
bułeczki z owocami, bułki z cynamonem, chałwa, ciastka serowe, ciasto na biszkopty, cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, croissant [rogaliki z ciasta francuskiego],
crème caramel [karmelowy deser], czekolada do wyrobów
cukierniczych i chleba, czekolada na polewy lub posypki,
czekolada nielecznicza, czekolada z alkoholem, czekolada
z bąbelkami, czekolada z japońskim chrzanem, czekoladki
z likierem, czekoladowe fondue, czekoladowe ozdoby
do ciast, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, dekoracje
z czekolady do wyrobów cukierniczych, dekoracje z czekolady na choinki, deser puddingowy na bazie ryżu, desery
z muesli, drobiny kajmakowe, dżem ze słodkiej fasoli pokryty
miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli [nerikiri], gofry, gofry czekoladowe, gotowe desery [na bazie czekolady], gofry
z polewą czekoladową, gotowe desery [wyroby cukiernicze],
gotowe do spożycia puddingi, jabłka w cieście, jadalny papier ryżowy, japońskie biszkopty (kasutera), koreańskie trady-
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cyjne cukierki i ciastka [hankwa], koreczki, kanapeczki, krakersy, krakersy o smaku owocowym, krakersy solone, krakersy
z mąki grahama, krem jajeczny custard, kremy budyniowe
custard [pieczone desery], kremy na bazie kakao w postaci
past do smarowania, marcepan, marcepan w czekoladzie,
mieszanki kheer (pudding ryżowy), migdały w polewie czekoladowej, miękkie zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi],
mleczne wyroby cukiernicze, mrożone torty jogurtowe,
musy (wyroby cukiernicze), musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, nielecznicze draże, nielecznicze miętowe
wyroby cukiernicze, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze mączne wyroby
cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady,
nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze
w formie galaretki, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze
wyroby cukiernicze w kształcie jajek, nielecznicze wyroby
cukiernicze z mąki, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające
mleko, nugat, orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie,
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy w polewie
czekoladowej, orzeszki ziemne zatopione w karmelowym
batoniku, owoce pod kruszonką, owoce w polewie czekoladowej, owocowe (galaretki -) [słodycze], ozdoby choinkowe
[jadalne], papier jadalny, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy,
pasty do smarowania z czekolady i orzechów, pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pastylki cukiernicze do pieczenia, posypka czekoladowa, praliny z waflem,
pływające wyspy [deser], preparaty do produkcji słodyczy,
przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
przysmak turecki (rachatłukum), pudding z chleba, puddingi,
pudding z kaszy manny, puddingi ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, ryż na mleku, schłodzone desery, składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych,
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, smażone ciasteczka plecione, solone wafelki, sopaipillas [smażone ciastka], sopapilla [smażony chleb], substytut marcepanu, substytuty czekolady, słodkie bułki, słodkie ciastka z prasowanego
ryżu (Mochi-Gashi), słodycze gotowane, słodycze na bazie
mąki ziemniaczanej, słodycze o smaku lukrecji, słodycze
z żeńszeniem, słone herbatniki, słone krakersy, suflety deserowe, suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej (Rakugan),
tabletki [wyroby cukiernicze], Tiramisu, torty Pawłowej
z orzechami laskowymi, trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], trufle [wyroby cukiernicze], turecki przysmak w polewie
czekoladowej, Vla [holenderski deser mleczny], wata cukrowa, wiórki do wyrobów cukierniczych z masła orzechowego,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku praliny, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych
choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze o smaku
czekoladowym, wyroby cukiernicze o smaku miętowym
(nielecznicze -), wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyroby cukiernicze z płynnym
nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze z płynnym
nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze zawierające
dżem, wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, wyroby piekarnicze, Yorkshire puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego), ziarna kawy powlekane cukrem, żywność
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na bazie kakao, żywność zawierająca kakao [jako główny
składnik], babki nasycane syropem, z aromatem rumowym
[Savarin], batony z orzechów w karmelu, Brownie [ciastka
czekoladowe], bułeczki z kremem, bułeczki z rodzynkami
z mleczną czekoladą, chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Churros [hiszpańskie pączki], ciasta czekoladowe, ciasta
czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, ciasta
mrożone, ciasta na bazie pomarańczy, ciasta słodowe, ciasta
w polewie czekoladowej, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem [Cream
Pie], ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka czekoladowe, ciastka migdałowe, ciastka owsiane spożywcze, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, ciasto francuskie, ciasto kruche,
ciasto migdałowe, ciasto na słodkie wypieki, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto ryżowe wypełnione dżemem z fasoli (Monaka), ciasto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, cienkie
ciasto bazowe do tart, crème brûlées [przypalony krem], czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka maślane, eklerki,
gotowane na parze ciastka w stylu japońskim (mushi-gashi),
gotowe babeczki vol-au-vent z ciasta francuskiego, gotowe
desery [wyroby piekarnicze], gotowe spody do ciast, herbatniki czekoladowe, herbatniki do sera, herbatniki o smaku
owocowym, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbatniki w polewie czekoladowej, herbatniki w połowie oblane
polewą czekoladową, herbatniki z polewą lukrową, herbatniki zawierające owoce, herbatniki zawierające składniki o smaku czekoladowym, herbatniki zbożowe do spożycia przez
ludzi, holenderski piernik imbirowy (taai taai), kremy bawarskie, jadalne wafle, kruche ciastka maślane częściowo oblane
czekoladą, kruche ciastka maślane częściowo oblane polewą
o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane w polewie
o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane z polewą
czekoladową, kruche rurki (chińska przekąska), lukrowane
ciasta z owocami, lukrowane biszkopty, lukrowane ciasto,
magdalenki, makaroniki [wyroby cukiernicze], mrożone ciasta jogurtowe, mrożone płaty ciasta, mrożone wyroby piekarnicze, pasty czekoladowe, pasztet w cieście (pâté en
croûte), piernik, pierniczki, placki bez mięsa, pączki, precle
pokryte czekoladą, podłużne biszkopty [ciastka], przekąski
w postaci ciast owocowych, ptifurki [ciasteczka], puddingi
bożonarodzeniowe [tradycyjna angielska potrawa], płaty
makaronu ryżowego [ciasto] na sajgonki, płaty makaronu ryżowego na sajgonki, rogaliki, rożki do lodów, rurki waflowe
[ciastka], serniki, smażone ciasteczka, smażone ciasteczka
(karintoh), suchary, suchary wojskowe, słodkie bułeczki typu
muffin, słodkie drożdżowe bułki duńskie, słodkie herbatniki
do spożycia przez ludzi, tarty (słodkie lub słone), tarty (z owocami), tarty z jabłkami, tarty z kremem jajecznym custard,
tarty z melasą, tarty z polewą, świeże pierożki, torty truskawkowe, vol-au-vents (danie z kuchni francuskiej z ciasta francuskiego z nadzieniem), wafelki, wafelki [artykuły spożywcze],
wafelki w polewie czekoladowej, wafle czekoladowe, wafle
do potrawy monaka, wiedeńskie wypieki, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby piekarnicze zawierające kremy, wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze zawierające
owoce, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty owocowe do nadawania
żywności smaku, pasta migdałowa, 32 preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, esencje do produkcji napojów,
esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych,
nie w postaci olejków eterycznych, esencje do wytwarzania
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych,
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lemoniady (syropy do -), likiery (preparaty do sporządzania -),
moszcz konserwowany, niesfermentowany, napoje gazowane (proszek do wytwarzania -), orszada, pastylki do napojów
gazowanych, proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, proszki do sporządzania napojów, proszki stosowane
do sporządzania napojów na bazie owoców, syrop słodowy
do napojów, syrop z soku z limonki, syropy do napojów, słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, syropy do napojów bezalkoholowych, syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do sporządzania
napojów na bazie serwatki, syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, syropy do wyrobu napojów, syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], winogrona (moszcz -), niesfermentowany, wyciągi do sporządzania napojów, soki, sok winogronowy, sok pomarańczowy, sok żurawinowy, soki
gazowane, soki aloesowe, soki warzywne, sok pomidorowy
[napój], sok pomidorowy [napoje], pomidory (sok -) [napój],
skoncentrowane soki owocowe, gazowane soki owocowe,
mieszane soki owocowe, soki warzywne [napoje], koncentraty soków owocowych, zagęszczony pomarańczowy sok
owocowy, bezalkoholowe wyciągi z owoców, mrożone napoje owocowe, napoje aromatyzowane owocami, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie
soku z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie soku z winogron, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem
wody i cukru, napoje półmrożone, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje warzywne, napoje z sokiem
ananasowym, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje
zawierające głównie soki owocowe, owoce (bezalkoholowe
napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, soki
owocowe do użytku jako napoje, warzywne napoje typu
smoothie, 43 usługi kawiarni, lodziarnie.
480035
(220) 2017 12 12
BEAUTY SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) CorpoComfort

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 20 meble, meble biurowe, krzesła, fotele, fotele
biurowe, 35 sprzedaż: meble, meble biurowe, krzesła, fotele,
fotele biurowe.
480107
(220) 2017 12 13
DISTRIBEV ORBICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MORENO
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 32 soki owocowe, napoje owocowe.
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480109
(220) 2017 12 14
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) H2Owoc
(510), (511) 32 bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, mieszane soki owocowe, napoje aromatyzowane owocami, napoje owocowe
i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, owocowe nektary, bezalkoholowe, skoncentrowane
soki owocowe, smakowa woda mineralna, woda mineralna
[napoje], woda niegazowana, gazowana woda mineralna,
woda aromatyzowana, napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje witaminizowane, soki, soki owocowe do użytku jako napoje, woda
źródlana.
(210)
(731)

480111
(220) 2017 12 14
GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wadowice
(540) Uwielbiam.pl

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.06, 26.04.18, 11.01.04, 24.17.02
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne,
dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dodatki witaminowe i mineralne, drażetki [lekarstwa],
guma do żucia do celów medycznych, leki dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze,
musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane,
napoje dla niemowląt, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty medyczne, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, produkty żywnościowe dla niemowląt, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, tabletki witaminowe, witaminy
i preparaty witaminowe, żelki witaminowe, zioła lecznicze,
ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dla niemowląt, 9 aplikacje
komputerowe do pobrania, filmy do pobrania, multimedialne programy komputerowe, magnesy dekoracyjne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, nagrane dyski
kompaktowe, nagrane programy komputerowe, nagrania
multimedialne, nagrania cyfrowe, nośniki do danych, oprogramowanie, pamięć USB [pendrive], interfejsy komputerowe, pliki graficzne do pobierania, pliki muzyczne do pobierania, podcasty, publikacje elektroniczne, 29 buliony,
desery owocowe, dżemy, ekstrakty do zup, ekstrakty warzywne do gotowania [soki], gotowe produkty z warzyw,
kandyzowane owoce, kandyzowane przekąski owocowe,
koncentraty pomidorowe [puree], koncentraty rosołowe,
koncentraty zup, konserwowane warzywa, mleko, mleko w proszku do celów spożywczych, mleczne produkty,
owoce konserwowane, owoce przetworzone, przecier
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pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery warzywne,
przetwory owocowe [dżemy], puree z warzyw, sałatki warzywne, warzywa konserwowane, warzywa marynowane,
warzywa preparowane, warzywa przetworzone, warzywa
w puszkach, warzywa w słoikach, zabielacze do napojów,
zabielacz do kawy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy
owocowe, sałatki gotowe, sałatki owocowe, zabielacze
mleczne do napojów, zupy, 30 aromaty do żywności, batony zbożowe, cappuccino, chrupki zbożowe, chrzan [sos
przyprawowy], ciasta [słodkie lub słone], ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka owsiane, ekstrakty z kawy,
ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, gotowe napoje
kawowe, gorąca czekolada, herbata rozpuszczalna, herbatniki, herbatniki [słodkie lub słone], kakao, kakao do sporządzania napojów, kakao w proszku, kakaowe napoje, kasze
spożywcze, kawa rozpuszczalna, ketchup, lody spożywcze,
lody owocowe, lody wodne [sorbety], mąka, makarony,
makaron pełnoziarnisty, mieszanki kawowe, mieszanki kakaowe, mieszanki przypraw, marynaty, muesli, musy deserowe, musztarda, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
kakao, owoce w polewie czekoladowej, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do chleba, pasty czekoladowe
[do smarowania], płatki śniadaniowe, płatki owsiane, płatki
zbożowe, preparaty kakaowe do sporządzania napojów,
przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie zbóż, przyprawy, sosy, sosy do makaronów, sosy pomidorowe, sosy
w proszku, wyroby cukiernicze, słodziki naturalne, słodziki
naturalne w postaci granulowanej, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, ciastka zbożowe
do spożycia przez ludzi, napoje kawowe, herbata owocowa
[inna niż do celów medycznych], 31 świeże owoce i warzywa, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone owoce, 32 bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe
aromatyzowane napoje gazowane, esencje do produkcji
napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, cydr bezalkoholowy, koncentraty soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, lemoniada, mieszane soki owocowe, napoje bezalkoholowe na bazie owoców o smaku
herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne, napoje
witaminizowane, piwo i produkty piwowarskie, piwo, piwo
bezalkoholowe, sok pomidorowy [napój], skoncentrowane
soki owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje, soki
warzywne [napoje], syropy do napojów, warzywne napoje
typu smoothie, woda mineralna [napoje], napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw, 41 programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez
Internet, udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu,
udostępnianie informacji za pomocą strony internetowej,
udzielanie informacji za pośrednictwem strony internetowej on-line, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych,
publikowanie książek, recenzji i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, publikowanie tekstów kulinarnych,
przepisów kulinarnych, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), prowadzenie kursów internetowych, prowadzenie kursów internetowych w zakresie
żywienia, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line.
(210)
(731)

480128
(220) 2017 12 14
P.P.H.U. NIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska
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(540) WĘDLINY z Zapiecka
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480433
(220) 2017 12 21
WYCHOWAŁEK PIOTR F.H. NOWALIJKA,
Piotrków Trybunalski
(540) Zielnik Polski
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 29 mięso, wędliny.
(210) 480166
(220) 2017 12 15
(731) GOSSA KATARZYNA ISKRA, Sztumskie Pole
(540) Iskra
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, edukacja
sportowa, szkoły jazdy konnej, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie sportu, tresura zwierząt, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi egzaminowania, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów sportowych, organizowanie konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie
zawodów jeździeckich, wynajmowanie obiektów sportowych, tresura koni, pokazy i wystawy zwierząt, pokazy konne, pokazy edukacyjne, wynajmowanie zwierząt do celów
rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, organizowanie turniejów
rekreacyjnych, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, usługi parków rekreacyjnych, obozy rekreacyjne,
43 domy turystyczne, pensjonaty, pensjonaty (hotele) dla
zwierząt, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje, przygotowanie posiłków, żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, wynajem pokoi,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajem
sal na posiedzenia, mityngi, narady, organizowanie obozów
wakacyjnych (zakwaterowanie), 44 usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, hodowla zwierząt, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi hodowli koni i stadniny koni,
stadnina koni.
480196
(220) 2017 12 15
KAWSZYN ROMAN, SZARAN ADAM AL FIANCO
PARTNERS FIRMA SZKOLENIOWA SPÓŁKA CYWILNA,
Grodzisk Mazowiecki
(540) Teach Art spectacle
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.07, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów w zakresie rozwoju osobistego,
interpersonalnego, zawodowego, organizowanie i prowadzenie wydarzeń teatralnych, scenicznych i artystycznych,
usługi coachingu i mentoringu w zakresie biznesu, handlu,
sprzedaży i rozwoju osobistego.

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.01.16, 27.07.01
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, warzywa kapustne,
przetworzone, sałatki warzywne, mieszanki warzywne, pokrojone sałatki warzywne, owoce przetworzone, uprzednio
pokrojone warzywa do sałatek, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych,
31 surowe warzywa, nieprzetworzone warzywa, warzywa
świeże, świeże warzywa organiczne, świeże warzywa na sałatki, krojone i/lub myte świeże owoce i warzywa, świeże
owoce i warzywa, w tym myte i pakowane w sposób gotowy do spożycia, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nieprzetworzone owoce, surowe warzywa umyte i pakowane,
gotowe do spożycia.
(210) 480438
(220) 2017 12 22
(731) BOBULSKA ANNA WHITEBERRY, Bydgoszcz
(540) whiteberry
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, projektowanie materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych, usługi kreowania wizerunku firm,
41 produkcja nagrań audio i video, produkcja materiałów
multimedialnych, usługi fotograficzne: fotografia reklamowa,
modowa, biznesowa, produktowa, kulinarna, wnętrz, wizerunkowa, indywidualna, organizacja szkoleń, warsztatów,
kursów, konferencji, pokazów, 42 usługi projektowania graficznego, usługi projektowania logotypów.
(210) 480467
(220) 2017 12 22
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pregna SET
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki,
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, 16 drukowane materiały promocyjne
i reklamowe, ulotki, broszury, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(210) 480468
(220) 2017 12 22
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Pregna COMPLEX
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki,
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrun-
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kowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty
higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych.
480473
(220) 2017 12 22
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) MAYKA KLOCKOMANIA
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, klocki
do zabawy, figurki do zabawy.
(210) 480474
(220) 2017 12 22
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) SUPERLIFE

(531) 27.05.17, 27.05.01
(510), (511) 16 periodyki [czasopisma], poradniki [podręczniki], komunikaty prasowe [materiały drukowane], dodatki
do gazet w postaci czasopism, czasopisma [periodyki], czasopisma o tematyce ogólnej, 35 reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, reklama i marketing, reklama w czasopismach, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy prasowe (przygotowywanie -), usługi reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 publikacja czasopism, wydawanie czasopism,
publikowanie czasopism, publikowanie książek, czasopism,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism,
publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, publikowanie
książek, magazynów, almanachów i czasopism, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania,
publikowanie, publikowanie tekstów.
(210) 480477
(220) 2017 12 22
(731) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Cena Miłości

(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 periodyki [czasopisma], poradniki [podręczniki], komunikaty prasowe [materiały drukowane], dodatki
do gazet w postaci czasopism, czasopisma [periodyki], cza-
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sopisma o tematyce ogólnej, 35 reklama w czasopismach,
broszurach i gazetach, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, reklama i marketing, reklama w czasopismach, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy prasowe (przygotowywanie -), usługi reklamy prasowej, doradztwo dotyczące reklamy prasowej, zapewnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, 41 publikacja czasopism, wydawanie czasopism,
publikowanie czasopism, publikowanie książek, czasopism,
publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism,
publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, publikowanie
książek, magazynów, almanachów i czasopism, udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania,
publikowanie, publikowanie tekstów.
480478
(220) 2017 12 22
EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) MAYKA TAŚMA DO KLOCKÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, klocki
do zabawy, figurki do zabawy.
(210) 480555
(220) 2017 12 27
(731) RACZKIEWICZ GRZEGORZ, Piotrków Trybunalski
(540) Brassica

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 29 kapusta kwaszona, przetwory owocowe
i warzywne, warzywa konserwowane, kiszone i suszone,
warzywa i owoce mrożone, owoce kandyzowane, owoce
konserwowane w alkoholu, sałatki owocowe i warzywne,
przeciery owocowe i warzywne.
480567
(220) 2017 12 27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
I USŁUGOWE BOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) OLKIT
(510), (511) 17 masa uszczelniająca stosowana w budownictwie do uszczelniania dylatacji.
(210)
(731)

(210)
(731)

480580
(220) 2017 12 27
KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH,
Warszawa
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(540) KIDL KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW
LABORATORYJNYCH

(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, elektroniczne bazy danych, materiały szkoleniowe i instruktażowe w wersji elektronicznej,
czasopisma elektroniczne, 16 publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, periodyki [czasopisma], broszury, katalogi,
książki, materiały do nauczania, artykuły papiernicze, pióra
i długopisy, artykuły biurowe, wizytówki, kalendarze, papier,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego, organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji, kongresów, publikowanie materiałów drukowanych i publikacji
drukowanych, udostępnianie publikacji elektronicznych, publikowanie elektroniczne on-line książek i periodyków.
480617
(220) 2017 12 28
MOSA INDUSTRIAL CORPORATION,
Huwei Township, TW
(540) mosa
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.06
(510), (511) 21 metalowe butelki na wodę (sprzedawane puste), przybory kuchenne, naczynia barowe, mianowicie butelki na wodę sodową, naczynia wraz z syfonem do napojów
z gazem, mianowicie spieniacze do mleka i śmietany, dzban-
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ki do śmietany, naczynia na wodę sodową, naboje gazowe,
syfony na wodę gazowaną, pojemniki do użytku domowego
lub kuchennego, shakery do koktajli, lejki, spieniacze do mleka nieelektryczne, syfony do śmietany, trzepaczki do ubijania
piany, 35 prowadzenie agencji eksportowo-importowych,
usługi agencji importowo-eksportowych, usługi handlu detalicznego i hurtowego online związane z urządzeniami ratowniczymi, wyrobami do celów medycznych, produktami
do czyszczenia, artykułami sportowymi, artykułami kosmetycznymi, artykułami spożywczymi, syfonami do śmietany,
urządzeniami do ubijania mleka i śmietany, usługi handlu
hurtowego i detalicznego, w tym online za pomocą sprzedaży bezpośredniej przez przedstawicieli handlowych,
dotyczące wyposażenia domu (urządzeń), towarów sportowych, kosmetyków, usługi handlu hurtowego i detalicznego, w tym online za pomocą sprzedaży bezpośredniej przez
przedstawicieli handlowych, dotyczące artykułów spożywczych, usługi licytowania na aukcjach dla osób trzecich, usługi aukcyjne online.
(210) 480632
(220) 2017 12 29
(731) POCIĄG TOMASZ, Kraków
(540) KEBAB POD 13

(531)

26.04.02, 26.04.04, 27.01.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01,
27.07.04, 27.07.25, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracji fast-food, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(210) 480634
(220) 2017 12 29
(731) POCIĄG TOMASZ, Kraków
(540) KEBAB POD 13
(510), (511) 43 usługi restauracji fast-food, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

477883, 478305, 478539, 479480, 479565, 479640

2

473760, 478826

3

464467, 464651, 470732, 473760, 476077, 476926, 476927, 477275, 477286, 477623, 477988, 477990, 478269,
478305, 478707, 478811, 478814, 478817, 478818, 479004, 479298, 479886, 479978, 479993

4

464467, 477555, 479239, 479713

5

464467, 470732, 472315, 472731, 472732, 476926, 476927, 477286, 477623, 477873, 477883, 478260, 478305,
478369, 478669, 478673, 478707, 478811, 478814, 478817, 478818, 478980, 479148, 479548, 479785, 479886,
480111, 480467, 480468

6

464467, 474178, 474179, 474180, 478185, 478559, 478707

7

476126, 476129, 478539, 478559

8

476077, 477988, 477990, 479298, 479886

9

472941, 472943, 472944, 472947, 472950, 472958, 472992, 473760, 478185, 478260, 478505, 478600, 478622,
478707, 478816, 479004, 479065, 479066, 479341, 479662, 479765, 480111, 480580

10

476926, 476927, 478568, 478569

11

464467, 476077, 478707, 479765

12

474178, 474179, 474180

14

478707

15

472992

16

464467, 472992, 473760, 476077, 476229, 477275, 477988, 477990, 478185, 478366, 478367, 478539, 478622,
478707, 478867, 479004, 479032, 479185, 479186, 479187, 479188, 479298, 479341, 479354, 479628, 479886,
479971, 480004, 480467, 480474, 480477, 480580

17

478539, 480567

18

476077, 477935, 478185, 478707

19

478539

20

473760, 473940, 473941, 473943, 476077, 478655, 478707, 478798, 478845, 479354, 480035

21

464467, 476077, 477275, 477988, 477990, 478185, 478419, 478707, 479298, 480617

22

478707

24

464467, 478539, 478655, 478707, 479354

25

464467, 472992, 476077, 476367, 477935, 478185, 478419, 478686, 478707, 478798, 478875, 478993, 479234,
479886

26

476077

28

464467, 476229, 478366, 478367, 478655, 478707, 478993, 479234, 479237, 479354, 480473, 480478

29

464467, 473772, 475875, 476193, 476962, 477525, 478397, 478488, 478864, 478982, 479078, 479150, 479246,
479588, 479595, 480024, 480111, 480128, 480433, 480555

30

464467, 472315, 475875, 476483, 477124, 478397, 478510, 478687, 478722, 478746, 478864, 478982, 479034,
479246, 480024, 480111

31

464467, 477525, 477883, 478397, 479150, 479193, 479595, 479996, 480111, 480433

32

464467, 472315, 476193, 478260, 478687, 478707, 478982, 479028, 479030, 479079, 479150, 479246, 479318,
479329, 480024, 480107, 480109, 480111

33

464467, 478695, 478844, 479770, 479992

34

473765, 479239, 479241, 479242
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1

2

35

472952, 472953, 472964, 472992, 474178, 474179, 474180, 476077, 476193, 476229, 477275, 477555, 477627,
477661, 477662, 477883, 477935, 477988, 477990, 478185, 478212, 478260, 478366, 478367, 478539, 478559,
478563, 478600, 478622, 478655, 478686, 478687, 478707, 478722, 478746, 478834, 478840, 478845, 478867,
478879, 478982, 478993, 479004, 479027, 479029, 479033, 479034, 479184, 479196, 479197, 479234, 479239,
479246, 479298, 479324, 479341, 479510, 479595, 479678, 479717, 479719, 479971, 480035, 480438, 480467,
480474, 480477, 480617

36

478879, 479065, 479066, 479092, 479184, 479341, 479678, 479971

37

472941, 472943, 472944, 472947, 472950, 472958, 478600, 479341, 479595, 479678, 479719, 480001

38

472992, 474178, 474179, 474180, 477661, 477662, 478505, 478600, 478622, 479065, 479066

39

474178, 474179, 474180, 476077, 477555, 478260, 478707, 479027, 479029, 479033, 479092, 479341, 479515,
479516, 479595, 479678, 479717, 479971, 479988, 480001

40

472992, 474178, 474179, 474180, 478539

41

472952, 472953, 472966, 472992, 472996, 473768, 474495, 477661, 477662, 477883, 478185, 478595, 478622,
478707, 478816, 478867, 479004, 479027, 479029, 479032, 479033, 479168, 479169, 479197, 479227, 479255,
479548, 479595, 479628, 479678, 479795, 479971, 480111, 480166, 480196, 480438, 480474, 480477, 480580

42

472941, 472943, 472944, 472947, 472950, 472958, 472964, 473759, 474178, 474179, 474180, 478260, 478505,
478600, 478801, 478805, 479324, 479341, 479595, 479678, 479971, 479999, 480438

43

476193, 477124, 477670, 478510, 478595, 478687, 478707, 478835, 478864, 478982, 479027, 479029, 479033,
479548, 479588, 479678, 480001, 480024, 480166, 480632, 480634

44

477883, 478269, 478595, 478707, 478805, 479004, 479027, 479029, 479033, 479162, 479164, 479168, 479169,
479548, 479678, 479988, 479991, 480166

45

472992, 473768, 474495, 476077, 477943, 478879, 479515, 479516, 480111

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

052B/agencja kreatywna
100 LAT AGH
100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
Moje odkrycie PROFi Chili con carne
z mięsem wołowym i ryżem
BEZ KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW
PRODUKT BEZGLUTENOWY
100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW
Moje odkrycie PROFi Indyk w sosie
śmietanowo-pieczarkowym z kaszą bulgur
adrilight
agrol
alfa-dent
All Safe
Allicol
aloch
Altertechnika
ALVENA beauty
AMW REWITA
AMW REWITA
andrzejloch
AQUACENTRUM
B McBraun
BacTitis
Bakal Naturalnie MORELE SUSZONE
BEZ KONSERWANTÓW GLUTEN FREE
GMO FREE produkt bezglutenowy
Ballans B Complex
Belfini GUSTO ITALIANO
BELLATOR WWW.BELLATOR24.PL
bionovum
bliżej przedszkola
bovino MINERAL NUTRITION
Brassica
BRATSAD
BREATH easy
CALOS
CELEK KANCELARIA
Cena Miłości
CleanBin
CorpoComfort
COSMOS Pita & More
CYFROWEPRAWO.PL
czysto i pięknie sieć jawa
dealavo SMART PRICES
DF-1/FV

472964
478185

DONEPESTAN
DOVOG
Duomela
Duosen Melatonina
Duosen
Dwór Oliwski CITY HOTEL & SPA
edutree
Ekobran EKOGROSZEK
FemiBiom
FLOSLEK LABORATORIUM BALANCE T-zone
FLOSLEK PHARMA ULTRA PROTECT
gallos
GASTRODIET
GRADI GOLF
Green it.
GRIPACTIVE ZATOKI I NOS
GROWTENT
H2Owoc
HIGH SPEED speed 53
HIPERNEBU
HOME CARe
HOTEL LUBICZ Wellness & SPA
humzzzee
HUSSAR ENERGY DRINK VICTORY YOUR
POWER BORN TO BE STRONG
im inter marine GROUP
INDYKPOL PARÓWKI Jedyneczki
Z MIĘSA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI GWARANCJA
100% jakości
innstartsoil
INO ŻODYN SCIENCE FICTION
InteliClamp
Iskra
Jurajska YOU&ME
Jurajska YOU&ME
JustDrive
KAPSUŁA HOSTEL
Karmy z Farmy
KARNAK
kasa rejestrująca DF-1/FV
kasa rejestrująca PRESTO EJ
KEBAB POD 13
KEBAB POD 13
KIDL KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW
LABORATORYJNYCH

477873
478875
478673
478369
478669
478595
472966
477555
478801
477286
477623
477990
479148
478993
478212
476926
479510
480109
473943
479785
479886
479548
478655

475875

478488
479765
479713
479991
480004
478818
474178
479719
477988
479027
479029
474179
479678
478419
478814

479078
478811
476483
473768
478805
479628
479640
480555
479150
478269
479298
478879
480477
464651
480035
478864
474495
477275
473759
472943

479028
479595

479588
479565
478867
479662
480166
479318
479329
479341
480001
479996
478568
472941
472944
480632
480634
480580
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1

2

1

2

KIEROWCA ZADZWONI
KOCUR BURY
KOCUR BURY
KOCUR BURY
KOFARB
KUKUŁKÓWKA likier domowy
Label Innovations
Lara Fabio
LEADERSHIP MASTERCLASS WITH THE POPE
Limito
LOCALE PIZZA/PASTA/WINO
loch
LT
Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna
M! Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze
M&MR Trading
MANUFAKTURA KWASU
gasimy pragnienie.naturalnie.
MANUFAKTURA PĄCZKÓW
WWW.MANUFAKTURAPACZKOW.PL
MarketBio.pl
MAXI NATURAL
maxipulmon
maxitufast
MAYKA KLOCKOMANIA
MAYKA TAŚMA DO KLOCKÓW
meglio
MG
MISS MUUUFI
MIZAR FILMS
moe BEAUTY
MORENO
mosa
NATURA COLD PRESS 100% JUICE
NATURALNE SPECJAŁY
ODLODOWO
Odsiew
OLKIT
OPTIMUM HR
optivitum
ORION
ORION
OT PORT GDYNIA OT Logistics Group
PARFUM VIVIAN BLANC
PeoPay
PeoPay
PFN POLISH FIGHT NIGHT
PiGEON
PIRATE BAY
Polish Forestry Challenge
POMATON

479717
479185
479187
479188
478826
478695
479227
477935
479032
477525
477124
474180
478569
477943
479034
478539

POWER
Pregna COMPLEX
Pregna SET
PRESTO EJ
pro MED
PROCAM AGRONOMIA SUKCESU
PROFI FRUIT
profilactica
PROFIT EJ
Protokół komunikacyjny kas fiskalnych
Posnet
PRZEBOJE WIECZNIE MŁODE
PZL-10S
PZL-10W
RADIO SZCZECIN
RADIO SZCZECIN
RB ROYAL BABY COLLECTION
REN food service & logistics
ROMANTICA ACTIVE
RoseHips
S
SAVANTI
SCALPOLOGY
SENSEI
SiccaBASE
Sklep z kredytami
Słodkie Hawo
SMART Prostatektomia
SMART Salwa Modified Advanced Robotic
Technique
solvea
SPC
STRIDE
SUNT LEONES ANDRZEJ BARGIEL AB
SUPERLIFE
Syndia
Szafa VIVE
SZALONE WIDELCE
T 1884 TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE
tablet fiskalny INNOVA
tapas Barcelona
Teach Art spectacle
techwork
TENDI
TENNESIE
TERRA LEVIS Mazowieckie Przedsiębiorstwo
Usług Pogrzebowych
Terra Levis
TopQ
TURBO SPEED 4X4 OFF ROAD
TWOJA Delicja
ULUBIONA MARKA POLAKÓW

478260
480468
480467
472947
479988
477883
479196
478563
472950

479079
478510
478840
479193
472732
472731
480473
480478
478305
479237
472315
479255
476077
480107
480617
476193
479992
480024
479324
480567
478834
478980
479239
479241
479092
479993
479065
479066
479795
479971
478844
479197
472992

478600
478816
476129
476126
477661
477662
478798
479246
476367
478817
478559
470732
479004
479234
479480
479184
478397
479164
479162
479978
478982
478505
478707
480474
478687
478686
478835
479770
472958
477670
480196
477627
479354
479242
479516
479515
473772
473941
464467
472952
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

Uwielbiam.pl
VeroTech
WALMARK INDEKS ZDROWIA
WALMARK INDEKS ZDROWIA
Wawel Czujesz się dobrze,
czynisz dobrze Dobre składniki
WAWEL Dobre Składniki
web24
WĘDLINY z Zapiecka

2

480111
473760
479168
479169
478746
478722
479999
480128

Nr ZT05/2018
1

WFM KUCHNIE
whiteberry
WIADOMOŚCI HANDLOWE KONGRES
SŁODYCZE i PRZEKĄSKI sweets & snacks
WIELKA SŁAWA TO ŻART
ZAGADKI Z DZIURKĄ
Zielnik Polski
Złote Łany
ZX

2

478845
480438
472953
478622
476229
480433
476962
473765

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.
955759
1220875
1221233
1304998
1384128
1384132
1384170
1384171
1384174
1384210
1384238
1384265
1384266
1384278
1384280

Ristorante (2017 12 07)
30
BARRAMUNDI (2017 12 21)
33
SCENTYS FRAGRANCE
3, 5, 9, 11
ON AIR (2014 06 06)
FARADAY (2016 12 09)
CFE: 26.04.04, 29.01.12
7
2017 09 26, 2017 08 09)
CFE: 24.09.05
9
M MARINAS (2017 11 13)
36, 39, 41, 43, 44
2017 11 08)
CFE: 28.03.00
30
2017 11 08)
CFE: 28.03.00
32
DENTAL DOCTOR (2017 11 08)
CFE: 28.03.00
44
Aice (2017 11 03)
CFE: 27.05.01
30
JK Pioneer (2017 09 07, 2017 08 08)
CFE: 27.05.01, 29.01.04
7, 12
2017 11 08)
CFE: 25.03.01, 28.03.00
30
2017 11 08)
CFE: 28.03.00
29
master (2017 10 20, 2017 10 12)
CFE: 26.04.02, 27.03.03, 27.05.24, 29.01.13
31
2017 11 20)
CFE: 01.15.11, 28.03.00
41

1384281
1384282
1384285
1384314
1384334
1384377
1384393
1384458
1384478
1384516
1384532
1384558
1384595
1384679
1384686

ETON (2017 11 20)
CFE: 26.03.06, 26.11.01, 28.03.00
1
Cammart (2017 11 20)
CFE: 27.05.01
35
cyplos (2017 11 15, 2017 11 01)
5, 10
Depyrrol (2017 12 05)
5
LA BOSCANA (2017 02 09)
33
Colonfit (2017 05 04, 2016 11 08)
5
PUNTO (2017 06 07)
CFE: 27.05.04, 29.01.13
35
2017 10 10)
CFE: 26.04.04, 28.05.00, 29.01.12
3
Gala (2017 09 11)
CFE: 02.03.04, 24.07.01
6, 11, 21, 35
CLOREXYDERM (2017 06 08)
3, 5
2017 10 20)
CFE: 04.05.05, 08.07.25, 26.15.01
30, 43
FREDA (2017 11 20)
CFE: 26.11.01, 27.05.08
3
SELFISKIN (2017 07 13)
3, 35
Fito Doktor (2017 10 10)
CFE: 28.05.00
3
MFZ (2017 10 24)
CFE: 27.05.01, 29.01.13
9, 11, 16

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1384281

3

1221233,

1384458,

1384516,

1384558,

1384595,

5

1221233,

1384285,

1384314,

1384377,

1384516

6

1384478

7

1304998,

1384238

9

1221233,

1384128,

1384686

10

1384285

11

1221233,

1384478,

1384686

12

1384238

16

1384686

21

1384478

29

1384266

30

955759,

1384170,

1384210,

1384265,

1384532

31

1384278

1384478,

1384595

32

1384171

33

1220875,

1384334

35

1384282,

1384393,

36

1384132

39

1384132

41

1384132,

1384280

43

1384132,

1384532

44

1384132,

1384174

1384679

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.
471540
473883
475383
474416
474708

Conserve Italia Soc. Coop. Agricola
2017 10 30
5, 29, 30, 31, 32, 35
Amazon Technologies, Inc.
2017 12 28
9, 38, 41, 42
Montolio San Bernardo Consuelo; Montolio
San Bernardo Francisco
2018 01 03
6, 17, 19, 35
Sheraton International IP, LLC
2018 01 02
35, 41, 43, 44, 45
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
2018 01 02
3, 5

462461
475625
474375
474268
476097
475928

Beta Film GmbH
2018 01 09
41
RADIO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 01 04
35, 38, 41
Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
2018 01 03
10, 21, 35
ROLEX SA
2018 01 12
7, 9, 12, 28
Elektrobudowa S.A.
2018 01 12
37, 42
RADIO ESKA SPÓŁKA AKCYJNA
2018 01 16
9, 15, 41

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1353425
1309140

Norma Sweden AB
2017 11 03
Cilag GmbH International
2018 01 18

1365650
6
3

Societe des Produits Nestie SA
2018 01 18

29, 30
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SPROSTOWANIE
Nr BUP

29/2017

Strona

55

Nr zgłoszenia

472370

Jest

Powinno być

(540) OSTROWSKI I WSPÓLNICY
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

(540) OSTROWSKI I WSPÓLNICY
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

