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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
DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
(210) 473283
(220) 2014 09 15
(731) KAROLAK KEVIN KA INVEST, Łódź
(540) iDoctor

(531)
(511)

27.05.01, 05.07.13, 19.13.22
40, 41

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

40

473283

41

473283

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

Znak

iDoctor

Numer
zgłoszenia

473283

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.
455811
(220) 2016 04 29
MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wojcieszów
(540) RAGABA
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.04.03, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 11 lampy, 20 meble, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki stojące na płaszcze, następujące towary z drewna, materiałów drewnopochodnych i metalu będące elementami wyposażenia wnętrz: lustra, półki, ramki na zdjęcia,
stojaki na gazety/ książki / urządzenia mobilne, skrzynki
do wykorzystania wewnątrz mieszkania, 28 zabawki i gry
drewniane.
462693
(220) 2016 10 14
BEST HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) BEST HOUSE NIERUCHOMOŚCI

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.03.23, 07.03.11, 26.03.23
(510), (511) 35 sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi
reklamowe dotyczące nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich],
marketing, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentacja oferty handlowej w internecie, organizowanie targów,
wystaw i pokazów związanych z promocją działalności,
36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
agencje nieruchomości, doradztwo związane z kredytami
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa
nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości,
finansowanie nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,

agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, ocena i wycena nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, pomoc w nabywaniu nieruchomości
i udziałów w nieruchomościach, pomoc w zakupie nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, pożyczki pod
zastaw nieruchomości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi
finansowe dotyczące nieruchomości, usługi kredytowania
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi związane
ze współwłasnością nieruchomości, wyceny finansowe nieruchomości, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nieruchomości, zabezpieczanie
środków finansowych na zakup nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami.
(210) 464138
(220) 2016 11 21
(731) OLX B.V., Hoofddorp, NL
(540) DOMOZO
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do smartfonów i tabletów, urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, oprogramowanie do przystosowywania
do indywidualnych potrzeb, wspierania i zarządzania kampaniami reklamowymi i marketingowymi, spersonalizowaną treścią i komunikacją elektroniczną, analizami danych
włączając analizy i badania dotyczące zachowania użytkowników, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przesyłania, nadawania, odbierania, przechowywania, wyświetlania
lub odtwarzania dźwięku, obrazów i danych, komputery,
programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe, nagrania audio i/lub wideo, urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, przesyłania, nadawania,
przechowywania, wyświetlania, odbierania i odtwarzania,
sprzęt do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu
z Internetem, publikacje elektroniczne, 35 usługi w zakresie
ogłoszeń drobnych, dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem przeszukiwalnej bazy danych
on-line, usługi reklamowe, promocyjne i agencyjne, wynajem powierzchni reklamowej, usługi marketingu za pomocą poczty elektronicznej, usługi marketingu w sieci, usługi
zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością handlową, usługi w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi księgowe, usługi informacyjne,
konsultacyjne i doradcze, wszystkie dotyczące działalno-
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ści gospodarczej i zarządzania działalnością gospodarczą,
usług w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi
analityczne w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy danych włączając analizy i badania dotyczące
zachowania użytkowników, usługi badania rynku, fakturowanie i wystawianie rachunków dla innych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi doradcze, informacyjne,
konsultacyjne i związane z zarządzeniem relacjami z klientami [public relations], organizacja i prowadzenie pokazów
i wystaw handlowych, usługi przetwarzania danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
udostępnianie i rozpowszechnianie informacji reklamowych lub handlowych związanych ze sprzedażą i wynajmem nieruchomości, 36 usługi w zakresie nieruchomości,
ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, zarządzanie
inwestycjami i nieruchomościami, usługi w zakresie handlu
elektronicznego nieruchomości, usługi wynajmu nieruchomości, 42 zapewnianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania w celu umożliwienia
użytkownikom wymiany treści multimedialnych i komentarzy, oprogramowanie jako usługa (SaaS), wypożyczanie
komputerów, instalacje i konserwacja oprogramowania
komputerowego, usługi programowania komputerowego
i projektowania komputerowego, wszystkie usługi zawarte w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętu
komputerowego, programowania komputerowego i projektowania komputerowego, usługi projektowania, rysunku
i pisania na zamówienie dla celów opracowywania stron internetowych w Internecie, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych, udostępnianie miejsca na serwerach dla
stron internetowych osób trzecich.
(210) 464398
(220) 2016 11 25
(310) 570419
(320) 2016 09 19
(330) PT
(731) TRUFFLE INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) TRUFFLE
(510), (511) 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu,
modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, książki, papier
i karton.
(210) 464841
(220) 2016 12 07
(731) SŁODCZYK RAFAŁ, Wymysłów
(540) Rafs
(510), (511) 16 papier, papier falisty, tektura, tektura falista,
opakowania z papieru, opakowania z tektury i tektury falistej, tuleje papierowe, pudełka z tektury i tektury falistej,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 20 opakowania i pojemniki: do pakowania z tworzyw sztucznych,
drewniane, niemetalowe, palety drewniane transportowe
i załadowcze, opakowania w postaci skrzyń drewnianych,
35 agencje reklamowe, usługi w zakresie reklamy przy pomocy wszystkich mediów, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
usługi dotyczące public relations doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przeprowadzanie ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej,
profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej, informacja o działalności handlowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
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doradztwo w sprawach zarządzania personelem firmy, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy, reklamy korespondencyjne, badania rynku, wycena działalności handlowej, pomoc doradcza w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, 41 organizowanie i prowadzenie o charakterze szkoleniowym
i edukacyjnym: konferencji, targów, wystaw, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kształcenie praktyczne,
pokazy, informacja o edukacji, 42 usługi w zakresie prac
inżynierskich - projektowanie konstruktorskie w zakresie
opakowań, standów, displayów, ekspertyzy inżynierskie,
doradztwo techniczne.
(210) 464842
(220) 2016 12 07
(731) SŁODCZYK RAFAŁ, Wymysłów
(540) RAFS

(531) 19.03.03, 19.03.09, 26.15.09, 26.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papier, papier falisty, tektura, tektura falista,
opakowania z papieru, opakowania z tektury i tektury falistej, tuleje papierowe, pudełka z tektury i tektury falistej,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, 20 opakowania i pojemniki: do pakowania z tworzyw sztucznych,
drewniane, niemetalowe, palety drewniane transportowe
i załadowcze, opakowania w postaci skrzyń drewnianych,
35 agencje reklamowe, usługi w zakresie reklamy przy pomocy wszystkich mediów, analizy kosztów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego,
usługi dotyczące public relations doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przeprowadzanie ekspertyz w zakresie działalności gospodarczej,
profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, agencje informacji handlowej, informacja o działalności handlowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
doradztwo w sprawach zarządzania personelem firmy, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy, reklamy korespondencyjne, badania rynku, wycena działalności handlowej, pomoc doradcza w zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, 41 organizowanie i prowadzenie o charakterze szkoleniowym
i edukcayjnym: konferencji, targów, wystaw, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kształcenie praktyczne,
pokazy, informacja o edukacji, 42 usługi w zakresie prac
inżynierskich - projektowanie konstruktorskie w zakresie
opakowań, standów, displayów, ekspertyzy inżynierskie,
doradztwo techniczne.
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(210) 468514
(220) 2017 03 07
(731) LUDWIKOWSKI ROMAN, Kraków
(540) Große Wäsche

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, chemiczne produkty do ożywiania
kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, detergenty, enzymatyczne
środki piorące, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny
do nabłyszczania podłóg, mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg, pasty do mebli, pianka do czyszczenia, płyny do czyszczenia, środki do nadawania połysku,
preparaty do czyszczenia, preparaty antystatyczne do celów
domowych, preparaty chemiczne do prania, preparaty czyszczące do dywanów, preparaty czyszczące do stosowania
na płytkach, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do odtłuszczania inne
niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty do prania, preparaty do szorowania, preparaty wybielające, proszek do zmywarek, proszki do prania,
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, soda wybielająca, środek do polerowania mebli, środki do czyszczenia, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki
do czyszczenia toalet, środki do mycia szkła, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do polerowania w aerozolu,
środki do usuwania plam, środki do zmywania naczyń, środki
ochronne do prania, środki usztywniające i nadające gładkość
praniu [ułatwiające prasowanie], środki wspomagające płukanie, stosowane podczas prania ubrań, środki wybielające stosowane w pralnictwie, środki wygładzające i nadające praniu
połysk, środki zmiękczające do prania, środki zmiękczające
do tkanin, substancje czyszczące do użytku domowego, wosk
antypoślizgowy do podłóg, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do polerowania, wybielacz do użytku domowego,
sole wybielające, wywabiacze plam, wywabiacze plam [preparaty], żrące środki czyszczące, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa na rzecz osób trzecich następujących towarów: antypoślizgowe płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg,
chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, detergenty, enzymatyczne środki piorące, mieszaniny
do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszczania podłóg,
mieszanki do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg,
pasty do mebli, pianka do czyszczenia, płyny do czyszczenia, środki do nadawania połysku, preparaty do czyszczenia,
preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
chemiczne do prania, preparaty czyszczące do dywanów,
preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty
do czyszczenia i odświeżania, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do polerowania, preparaty
do prania, preparaty do szorowania, preparaty wybielające,
proszek do zmywarek, proszki do prania, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, soda wybielająca, środek
do polerowania mebli, środki do czyszczenia, środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, środki do czyszczenia toalet,
środki do mycia szkła, środki do polerowania podłóg i mebli,
środki do polerowania w aerozolu, środki do usuwania plam,
środki do zmywania naczyń, środki ochronne do prania, środki
usztywniające i nadające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], środki wspomagające płukanie, stosowane podczas
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prania ubrań, środki wybielające stosowane w pralnictwie,
środki wygładzające i nadające praniu połysk, środki zmiękczające do prania, środki zmiękczające do tkanin, substancje
czyszczące do użytku domowego, wosk antypoślizgowy
do podłóg, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do polerowania, wybielacz do użytku domowego, sole wybielające,
wywabiacze plam, wywabiacze plam [preparaty], żrące środki
czyszczące, w tym za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa powyższych towarów, marketing,
reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży powyższych
towarów i świadczonych usług, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją powyższych towarów.
468901
(220) 2017 03 15
KATALIZATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW
(540) Katalizator
(210)
(731)

(531) 17.01.19, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne zespoły, układy
i systemy zwłaszcza dla automatyki przemysłowej, 11 aparaty, urządzenia, systemy i instalacje chemiczne, ochrony
środowiska, grzewcze, suszarnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i sanitarne oraz części i wyposażenie do aparatów,
urządzeń, systemów i instalacji chemicznych, ochrony środowiska, grzewczych, suszarniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych, należące do towarów tej samej
klasy, 35 pomoc w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań do praktyki przemysłowej, zarządzanie przy kompletacji dostaw dla inwestycji przemysłowych, pośrednictwo
w sprzedaży w imieniu osób trzecich realizowane na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu w zakresie elektrycznych i elektronicznych zespołów, układów i systemów,
automatyki przemysłowej, aparatów, urządzeń, systemów
i instalacji chemicznych, ochrony środowiska, grzewczych,
suszamiczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i sanitarnych, 37 usługi dotyczące budowy, rozbudowy, rekonstrukcji
i modernizacji obiektów, urządzeń i instalacji chemicznych
i ochrony środowiska, remonty serwis i naprawy w tym zakresie, nadzorowanie realizacji (budowy) urządzeń i instalacji
przemysłowych, 40 nanoszenie metalicznych i niemetalicznych powłok na przedmioty metalowe, ceramiczne, szklane
i z tworzyw sztucznych, utylizacja odpadów, obróbka mechaniczna metali i tworzyw sztucznych, 42 usługi projektowania, opracowywanie koncepcji programowych i założeń
technicznoekonomicznych dotyczących obiektów, urządzeń i instalacji przemysłowych, zwłaszcza dla przemysłu
chemicznego i ochrony środowiska, doradztwo techniczno-technologiczne i konsultacje fachowe w zakresie inżynierii
chemicznej i ochrony środowiska, doradztwo i konsultacje
fachowe świadczone przez autora dokumentacji projektowej przy realizacji, rozruchach techniczno-technologicznych i przemysłowym funkcjonowaniu urządzeń i instalacji
przemysłowych, monitorowanie stanu urządzeń i instalacji
przemysłowych przy ich rozruchach techniczno-technologicznych i przemysłowym funkcjonowaniu, pomiary i analizy
chemiczne, monitoring środowiska.
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469158
(220) 2017 03 21
MICHALSKA-WIERUSZ IWONA CENTRUM TERAPII,
Częstochowa

(531) 29.01.12, 28.03.99
(510), (511) 25 stroje karate, odzież sportowa, 41 nauka
karate.
(210)
(731)
(540)

469160
(220) 2017 03 21
MICHALSKA-WIERUSZ IWONA CENTRUM TERAPII,
Częstochowa

(531) 28.03.99
(510), (511) 25 stroje do karate, odzież sportowa, 41 nauka
karate.
(210)
(731)
(540)

469164
(220) 2017 03 21
MICHALSKA-WIERUSZ IWONA CENTRUM TERAPII,
Częstochowa

Nr ZT07/2018

(531) 27.05.01, 24.17.09, 24.17.25, 29.01.12
(510), (511) 9 dyski kompaktowe, dyski magnetyczne, dyski
optyczne, programy komputerowe systemu operacyjnego,
programy komputerowe, optyczne nośniki informacji, magnetyczne nośniki informacji, 35 dystrybucja materiałów
reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie zarządzania oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości i rachunkowości, promocja
kart kredytowych poprzez prowadzenie programu zachęcania konsumentów, wycena działalności gospodarczej, organizowanie aukcji, 36 usługi finansowe i bankowe, usługi
maklerskie, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami i papierami wartościowymi,
usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń
pieniężnych, przyjmowanie lokat terminowych i wkładów
oszczędnościowych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach, obrót i wymiana waluty, doradztwo w zakresie obrotu kapitałowego, udzielanie i zaciąganie kredytów
w bankach oraz wykonywanie operacji czekowych i wekslowych, windykacja należności, wydawanie i obsługa kart kredytowych, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych,
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, analiza
finansowa i doradztwo, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, usługi finansowe i pośrednictwo związane
z zastawami, pożyczki pod zastaw, kredyty pod zastaw, linie
kredytowe pod zastaw, zarządzanie powierzonymi środkami
pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem tj.: zarządzanie ryzykiem finansowym, gospodarczym,
walutowym, kredytowym, doradztwo inwestycyjne, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych,
dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, usługi
uzyskiwania środków z tytułu należności przez ich sprzedaż osobom trzecim - faktoring, usługi leasingowe, usługi
gwarantowania emisji papierów wartościowych, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami
wartościowymi, wynajem nieruchomości i pośrednictwo
w wynajmie nieruchomości, 41 publikacje multimedialne,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 wykonywanie ekspertyz prawnych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie informatyki, 45 doradztwo prawne.
(210) 470566
(220) 2017 04 18
(731) WARYSZAK-PSUJ JUSTYNA, Lublin
(540) Fiore STUDIO FLORYSTYCZNE

(531) 29.01.14, 05.05.19, 05.05.21, 26.11.03, 26.11.08, 03.07.17
(510), (511) 25 stroje do karate, odzież sportowa, 41 nauka
karate.
(210) 469747
(220) 2017 03 30
(731) BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (lubię to polecam)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.02
(510), (511) 31 rośliny, kwiaty, żywe kwiaty, świeże kwiaty, kwiaty cięte, kwiaty naturalne, kwiaty suszone, bukiety
z kwiatów żywych, wieńce z kwiatów żywych, dekoracje
z kwiatów żywych, dekoracje z kwiatów suszonych,, 35 sprzedaż kwiatów, sprzedaż bukietów, wieńców, dekoracji z kwiatów, 44 usługi florystyczne.
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(210) 470719
(220) 2017 04 20
(731) MPM AGD SPÓŁKA AKCYJNA, Milanówek
(540) MPM włącz gościnność

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym, roboty kuchenne, malaksery, miksery,
blendery, młynki domowe elektryczne, młynki do kawy,
noże elektryczne, krajalnice do chleba, otwieracze do puszek, wyciskacze do owoców, sokowirówki, szatkownice
do warzyw, maszynki do mielenia, odkurzacze i ich części,
torby do odkurzaczy, szczotki elektryczne, urządzenia elektryczne do prania dywanów, froterki do parkietów elektryczne, prasownice, pralki, pralko-suszarki, suszarki (wirówki
do suszenia), maszyny do szycia, zmywarki naczyń, maszyny
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, roboty, zamiatarki elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowego, urządzenia
kuchenne elektryczne, nożyce elektryczne, maszyny i urządzenia do czyszczenia i prania, elektryczne, generatory prądu, elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, urządzenia
do przetwarzania żywności, 8 golarki do usuwania supełków
z ubrań, maszynki do strzyżenia włosów elektryczne i nieelektryczne, maszynki do golenia elektryczne i nieelektryczne, przybory i aparaty do depilacji elektryczne i nieelektryczne, trymery, depilatory, wyroby nożownicze, sztućce,
narzędzia do pielęgnacji paznokci, narzędzia i przyrządy
(ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, przyrządy do przygotowywania żywności, nożyce, rozdrabniacze do jarzyn,
noże do otwierania konserw nieelektryczne, otwieracze
do puszek nieelektryczne, krajarki nieelektryczne, osełki,
ręczne urządzenia do pielęgnacji ciała i urody, urządzenia
elektryczne i mechaniczne do pielęgnacji dłoni, stóp, palców
i paznokci, zestawy do pedicure, zestawy do manicure, żelazka elektryczne, żelazka parowe, lokówki elektrotermiczne
do włosów, lokówki elektryczne do układania włosów, karbownice do włosów, prostownice do włosów, 9 wagi kuchenne, wagi łazienkowe, urządzenia elektroniczne do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia (stacje pogodowe),
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku i obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane
dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery
i akcesoria komputerowe, gry komputerowe, elektroniczne
urządzenia nawigacyjne, elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, dekodery, elektroniczne notatniki, elektroniczne organizery, wskaźniki temperatury, ciśnieniomierze, mierniki, mierniki elektryczne, okulary, okulary przeciwsłoneczne,
oprawki do okularów, 10 aparaty i przyrządy do masażu, masażery do stóp, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, urządzenia do masażu, przyrządy do fizykoterapii,
obuwie ortopedyczne, pończochy przeciwżylakowe, lampy
dla celów leczniczych i kosmetycznych, lasery do celów medycznych i kosmetycznych, 11 sprzęt elektryczny stosowany
w gospodarstwie domowym, przeznaczony do gotowania,
suszenia, wytwarzania pary, chłodzenia, ogrzewania, wentylacji, czajniki elektryczne, czajniki bezprzewodowe, ekspresy
do kawy, kawiarki ciśnieniowe i przelewowe, tostery, opiekacze do chleba, gofrownice, urządzenia do wypieku chleba,
szybkowary, frytownice, piekarniki elektryczne i do zabudo-
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wy, parowary, kombiwary, kuchenki elektryczne, suszarki
do grzybów, aparaty do suszenia owoców, rożen, kuchenki
mikrofalowe, grille elektryczne, urządzenia do grillowania,
urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów, okapy kuchenne, klimatyzatory: sufitowe, przenośne, ścienne, ogrzewacze stóp, suszarki do włosów, lokosuszarki do włosów,
lampy insektobójcze, lampy bakteriobójcze do oczyszczania
powietrza, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, podgrzewacze do łóżek, płyty grzejne,
grzejniki olejowe, grzejniki konwekcyjne, wentylatory, wyciągi wentylacyjne, termowentylatory, podgrzewacze powietrza, suszarki powietrza, suszarki łazienkowe do rąk, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, urządzenia
do chłodzenia powietrza, nawilżacze powietrza, maszynki
do lodów, kostkarki do lodu, zapalarki do gazu, lodówki,
chłodziarki, szafy chłodnicze, zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, kuchnie gazowe, kuchnie gazowo-elektryczne, płyty
kuchenne gazowe, płyty kuchenne elektryczne (witroceramiczne, indukcyjne), piekarniki do zabudowy, urządzenia
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności
i napojów, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia
do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, zapalniczki i zapalarki, urządzenia
do oświetlania, urządzenia do gotowania, oświetlenie, lampy,
żarówki, halogeny, żarówki led, żarówki energooszczędne,
oświetlenie ozdobne, oświetlenie zewnętrzne, lampy z panelem/ami słonecznym/i, armatura sanitarna, wyroby sanitarne, lampy do celów kosmetycznych, kosmetyczne urządzenia do naświetlania i opalania oraz ich części, urządzenia
do nawilżania skóry, aparatura do dezynfekcji, elektryczne
urządzenia do pielęgnacji włosów, 21 wyroby i naczynia stosowane w gospodarstwie domowym i kuchni, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, naczynia i pojemniki szklane, porcelanowe i ceramiczne stosowane
w gospodarstwie domowym i kuchni, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata)
stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe ceramiczne nie ujęte w innych klasach, zastawa stołowa, przybory kuchenne pojemniki, szczotki
i artykuły szczotkarskie, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota
lub szkło, zawarte w tej klasie, sprzęt i artykuły do sprzątania
i czyszczenia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, akwaria i wiwaria, przyrządy do tępienia
szkodników i robactwa, ozdoby do akwariów, terraria, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych,
karmniki dla ptaków, drewniane prawidła do butów, elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, golarki do ubrań
na baterie, podstawki pod żelazka do prasowania, pokrowce
na deski do prasowania, prasy do krawatów, prawidła do butów, suszarki do ubrań, suszarki na pranie, łyżki do butów,
ściereczki ochronne do prasowania, konewki, zraszacze
do podlewania kwiatów i roślin, spryskiwacze, rękawice
ogrodnicze, wazony, zraszacze, naczynia stosowane w gospodarstwie domowym i kuchni, kuchenny sprzęt nieelektryczny, kuchenne przybory nie z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, kosze
na pieczywo, formy do ciasta, formy i foremki kuchenne, cukiernice, czajniki nieelektryczne, czary nie z metali szlachetnych, cedzaki, bidony, butelki, deski do krojenia do użytku
domowego, deski do prasowania, dozowniki mydła, durszla-
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ki, cedzaki, doniczki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego, figurki z porcelany, szkła lub terakoty, foremki
do lodu, koziołki pod sztućce, kołka na serwetki: wyroby
kryształowe, dzbanki do parzenia kawy, filiżanki, foremki
do lodu, grille kempingowe i ogrodowe, garnki, garnki
do gotowania na parze nieelektryczne, komplety garnków
kuchennych, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, serwisy do kawy, serwisy
do herbaty, serwisy obiadowe, karafki, młynki do kawy
i do przypraw nieelektryczne, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania potraw, kosze do użytku domowego
nie z metali szlachetnych, pojemniki na kosmetyki, kociołki
do użytku domowego, kubki, kubeczki, termosy, tace, kufle
do piwa, pojemniki na lód: łopatki do ciasta, łyżki do mieszania potraw, maselniczki, miednice, miski, mydelniczki, naczynia do mieszania koktajli, naczynia do picia, naczynia stołowe, odkurzacze nieelektryczne, kosze na odpadki, pucharki
na owoce, patelnie, patery nie z metali szlachetnych, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, zraszacze
do kwiatów i roślin, podstawki pod żelazka, pojemniki
do użytku domowego nie z metali szlachetnych, pojemniki
na pieczywo, pokrywki naczyń, półmiski, zestawy do przypraw, tarki, roboty kuchenne nieelektryczne, rondle, rondelki,
ruszty kuchenne, salaterki, serwetniki, serwisy zastawy stołowej, sita i sitka do użytku domowego w gospodarstwie domowym, łyżki do mieszania, łyżki wazowe, łopatki do ciast,
majolika, słoje, słoiki, solniczki, spodki, spodeczki, tace
nie z metali szlachetnych, talerze, torby izotermiczne, trzepaczki do dywanów, mopy, wazy do zup, wiadra, narzędzia
kuchenne pojedyncze i w zestawach, pojemniki kuchenne
pojedyncze i w zestawach, kandelabry nie z metali szlachetnych, narzędzia do czyszczenia ręczne, zmiotki, szczotki
do czyszczenia, szczotki do sprzątania, szczotki do mycia,
ścierki, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe: przybory kosmetyczne, grzebienie, ircha do czyszczenia, wanienki,
nocniki, urny nie z metali szlachetnych, ekspresy do kawy
nieelektryczne, korkociągi, frytkownice i gofrownice nieelektryczne, urządzenia ręczne do wyrobu makaronu, termoizolowane pojemniki na żywność, otwieracze do butelek, lodówki turystyczne, pułapki na szkodniki, gryzonie, owady,
czerpaki do karmy dla psów, grzebienie dla zwierząt, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla
zwierząt domowych, donice, pojemniki i pojemniki do przechowywania żywności: silikonowe, plastikowe, szklane, lunch
boxy, formy do pieczenia, formy i foremki kuchenne, durszlaki, młynki do kawy i do przypraw nieelektryczne, pojemniki
na żywność, końcówki do mopów, wiadra do mopów, aparaty do demakijażu elektryczne, formy do wypiekania wafli.
472855
(220) 2017 06 12
OEM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Miłocin
(540) OEM SOLAR
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.12,
26.11.25
(510), (511) 9 urządzenia do wytwarzania energii odnawialnej, 11 instalacje i systemy oświetleniowe, urządzenia
do oświetlania, elektrycznie podgrzewane zbiorniki na go-
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rącą wodę, 37 usługi związane z instalacją i serwisowaniem
instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp
ciepła, wkładów grzewczych, zbiorników i buforów, elektrycznie podgrzewanych zbiorników na gorąca wodę.
(210) 473574
(220) 2017 06 30
(731) LOOK FOOD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) look pharm

(531) 26.05.08, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dodatki dietetyczne, suplementy żywnościowe, prebiotyki, odżywcze suplementy diety, żywność dla
diet medycznych, mineralne suplementy diety, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety do celów weterynaryjnych,
preparaty dietetyczne, preparaty dietetyczne dla dzieci,
nutraceutyki do stosowania jako suplement diety, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
napoje z dodatkami dietetycznymi, żywność dla diabetyków, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności
do celów niemedycznych, 29 oleje, tłuszcze jadalne, pestki
słonecznika przetworzone, jądra pestek owoców, owoce suszone, susze warzywne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone lub gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty
mleczne, 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, substytuty cukru, słodziki naturalne, płatki zawierające błonnik, zioła przetworzone, słodycze bezcukrowe,
pieczywo bezglutenowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, zioła nieprzetworzone, świeże owoce, świeże
warzywa, nasiona, rośliny naturalne, słód, ziarna słonecznika
nieprzetworzone, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, woda kokosowa,
soki warzywne, piwo.
474089
(220) 2017 07 13
Compagnie Générale des Etablissements Michelin,
Clermont-Ferrand, FR
(540) AIRSTOP
(510), (511) 12 opony pneumatyczne do kół pojazdów, dętki
do opon pneumatycznych, bieżniki do bieżnikowania opon,
gąsienice do pojazdów gąsienicowych.
(210)
(731)

(210) 475313
(220) 2017 08 11
(731) KOTWICA PAWEŁ, Augustów
(540) AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA PODPIWEK
AUGUSTOWSKI NA MIODZIE
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(531)

26.04.09, 26.11.13, 26.04.09, 25.05.05, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.13, 25.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów
alkoholowych.
475476
(220) 2017 08 18
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków;
SZEWCZYK-ŚWIĄTEK ANNA 55 ARCHITEKCI
SPÓŁKA CYWILNA, Limanowa; ŚWIĄTEK WOJCIECH
55 ARCHITEKCI SPÓŁKA CYWILNA, Limanowa
(540) POJEZIERZE TARNOWSKIE
(210)
(731)
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ludzi, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, ogrodnictwo
krajobrazowe, projektowanie krajobrazów.
(551) wspólne prawo ochronne
475769
(220) 2017 08 25
STOWARZYSZENIE OCHOTNICZEGO RATOWNICTWA
PODWODNEGO SORP, Warszawa
(540) SORP

(210)
(731)

(531)

(531) 01.03.02, 01.03.12, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 altany konstrukcje z metalu, bramy metalowe, drobne wyroby metalowe, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, konstrukcje metalowe szkielety ramowe [budownictwo], konstrukcje stalowe [budownictwo], pomniki
metalowe, prefabrykowane konstrukcje metalowe, 18 skóra
i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasole przeciwsłoneczne, laski, baty, bicze, uprzęże, wyroby rymarskie,
parasole, plecaki, torby, torby plażowe, torby turystyczne,
19 altany [konstrukcje niemetalowe], betonowe elementy
budowlane, budowlane konstrukcje niemetalowe, budynki
niemetalowe przenośne, dzieła sztuki wykonane z kamienia,
betonu lub marmuru, wyroby kamieniarskie, konstrukcyjne
elementy niemetalowe dla budownictwa, płyty pamiątkowe, niemetalowe, pomniki niemetalowe, 21 przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie, gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna
(wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby
szklane dla gospodarstwa domowego, wyroby porcelanowe, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
kubki, szklane naczynia do picia, wyroby szklane malowane,
24 tekstylia i substytuty tekstyliów, narzuty na łóżka, obrusy,
ręczniki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, koszulki z krótkim rękawem, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki
[nakrycia głowy], czepki kąpielowe, nakrycia głowy, podkoszulki sportowe, sandały kąpielowe, stroje plażowe, stroje
przeciwdeszczowe, 28 gry, zabawki, artykuły gimnastyczne
i sportowe, ozdoby choinkowe, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa, działalność kulturalna, usługi rozrywkowe, wynajmowanie obiektów sportowych, usługi związane z dyskotekami, organizowanie i prowadzenie
koncertów, usługi pokazów filmowych, 42 badania naukowe, badania techniczne, usługi naukowe i technologiczne,
usługi w zakresie analizy przemysłowej, usługi badawcze,
projektowanie sprzętu komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, usługi architektoniczne,
projektowanie urbanistyczne, 44 usługi medyczne, usługi
weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody

01.15.24, 02.01.01, 18.03.14, 26.01.01, 26.02.07, 02.01.14,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 świadczenie usług w zakresie ratownictwa
wodnego w zakresie prowadzenia akcji poszukiwania osób
zaginionych w akwenach wodnych, podwodne usługi ratownicze, 41 usługi w zakresie sportu i rekreacji związanej ze środowiskiem wodnym i ratownictwem, szkolenia
z ratownictwa.
475851
(220) 2017 08 28
LEADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LEADR
(210)
(731)

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług,
analizy, opracowywanie, odtwarzanie, projektowanie baz
danych dla osób trzecich, projektowanie komputerowych
baz danych, hosting komputerowych baz danych, tworzenie
programów komputerowych, usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, usługi w zakresie
tworzenia i utrzymywania stron i witryn internetowych dla
osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych i multimedialnych, administrowanie serwisami internetowymi, informacja o powyższych usługach.
(210) 475879
(220) 2017 10 23
(731) STANOWSKI RAFAŁ, Częstochowa
(540) CZĘ
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], almanachy [roczniki],
artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, bilety, biuletyny
informacyjne, broszury, chorągiewki papierowe, chromolitografie, czasopisma [periodyki], drukowane rozkłady, etykiety
[owijki] na butelki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru
lub kartonu, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania,
formularze [blankiety, druki], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, gazety, girlandy papierowe, indeksy, skorowidze,
kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty, karty pocztowe,
katalogi, koperty [artykuły piśmienne], książki, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały drukowane, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru
lub kartonu, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe
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i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], obrazy i zdjęcia, okładki, obwoluty [artykuły
papiernicze], oleodruki, papier do pisania [listowy], papier
w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe podkładki pod
szklanki, periodyki [czasopisma], plany, podkładki na biurko,
podręczniki [książki], podstawki pod kufle do piwa, prospekty, przebitki [materiały piśmienne], przezrocza [materiały piśmienne], publikacje drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, reprodukcje graficzne, szablony [artykuły piśmienne],
szyldy z papieru lub z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy], torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, torebki
z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych,
transparenty z papieru, ulotki, wstążki papierowe, wzorce
pisma do kopiowania, zakładki do książek, zawiadomienia
[artykuły papiernicze], znaczki pocztowe, 41 dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, informacja o edukacji, informacja
o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, nocne kluby, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie
piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne
[produkcja], przedszkola, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sporządzanie napisów [np. do filmów], telewizyjne
usługi rozrywkowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry
w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
usługi biblioteczne, usługi edukacyjne świadczonej przez
szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi klubowe [rozrywka
lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi
parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego,
usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń
ustnych, usługi związane z dyskotekami, wynajem urządzeń
do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sporto-
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wych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych,
wyższe uczelnie [edukacja].
476029
(220) 2017 09 01
FUNDACJA POLSKA FARMA EKOLOGICZNA
ECOFARM, Małkowo
(540) ECOFARMA KASZUBSKA
(210)
(731)

(531) 05.05.19, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 warzywa i owoce gotowane, konserwowane,
mrożone i suszone, mleko i produkty mleczne, masło, margaryna, śmietana jako produkt mleczarski, sery dojrzałe, świeże
sery niedojrzałe, sery solankowe, sery żółte w tym twarde
i miękkie, serki homogenizowane, serki topione, twarogi, kefir i maślanka jako napój mleczny, jogurty, jogurty naturalne,
owocowe, zbożowe i aromatyzowane, napoje mleczne fermentowane i niefermentowane sporządzane z dodatkiem
owoców, warzyw i różnych ziaren, mięso świeże, mięso mrożone, mięso mielone, mięso z dziczyzny, wyroby wędliniarskie, drób nieżywy, jaja do celów spożywczych, 31 ekologiczne produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach: zboże w ziarnach nieprzetworzone, świeże
owoce i warzywa, ziemniaki, nasiona jako ziarna, żywe zwierzęta, żywiec cielęcy, żywiec wołowy, drób żywy, pokarm dla
zwierząt i zwierząt domowych, pasze, mieszanki paszowe,
41 usługi edukacyjne i szkoleniowe w formie kursów, szkoleń i konferencji z zakresu ekologicznej produkcji żywności,
technologii ekologicznych upraw rolnych i ogrodniczych,
stosowania naturalnych środków ochrony roślin i nawozów
oraz ekologicznej hodowli zwierząt, usługi związane z organizacją wypoczynku, rozrywki i zawodów sportowych.
(210) 476301
(220) 2017 09 08
(731) Grünewald GmbH, Hamm, DE
(540) SVM-Ex
(510), (511) 9 przepływomierze.
(210) 476382
(220) 2017 09 12
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) IoT

(531)

27.05.01, 29.01.13, 26.05.01, 26.05.18, 26.11.01, 26.11.07,
26.11.10
(510), (511) 9 karty telefoniczne do telefonów komórkowych, karty SIM, programy komputerowe, jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia
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do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, 35 usługi
z zakresu promocji, reklamy i marketingu, również drogą
on-line rozwiązań typu „urządzenie do urządzenia” (M2M)
oraz „Internet rzeczy”, usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów: aparaty telefoniczne, słuchawki telefoniczne, telefony komórkowe, karty telefoniczne do telefonów
komórkowych, karty SIM, czyste i zapisane magnetyczne
nośniki danych, oświetlenie, lampy, ławki zasilane energią
słoneczną lub elektryczną, programy komputerowe jako
software ładowalny, programy komputerowe nagrane, urządzenia do nawigacji dla pojazdów, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbierania działające w systemie telefonii komórkowej, usługi
w zakresie przygotowywania opracowań statystycznych,
usługi w zakresie rejestracji, gromadzenia, konwersji, kompilacji i porządkowania przekazów pisemnych i danych, usługi
określania odbiorców, do których dotarły przekazy reklamowe, usługi w zakresie kompilacji i wykorzystania danych matematycznych lub statystycznych, usługi w zakresie badania
i analizy rynku, usługi w zakresie tworzenia baz danych, usługi w zakresie organizowania promocji za pośrednictwem
multimedialnych nośników audiowizualnych, 36 usługi finansowe, usługi w zakresie transakcji płatniczych, obsługi
kart kredytowych i rabatowych, usługi w zakresie umożliwiania osobom trzecim dokonywania płatności rachunków
drogą transferu elektronicznego lub za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych środków finansowych, usługi w zakresie sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele promocji gospodarczej i naukowej osobom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub
firmom, usługi w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania finansowego, organizacja zbiórek środków finansowych oraz funduszy na cele społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe, ekologiczne oraz promocji
przedsięwzięć biznesowych, usługi w zakresie udzielania
informacji o grantach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
teleinformatyczne, usługi w zakresie radiotelefonii mobilnej,
usługi komunikacyjne świadczone poprzez Internet, usługi
w zakresie poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej, usługi w zakresie zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, usługi
w zakresie udzielania informacji o telekomunikacji, usługi
w zakresie łączności poprzez terminale komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć światłowodów, usługi
w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej,
usługi w zakresie nadawania telegramów, usługi w zakresie
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie połączeń z Internetem za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie
udostępniania i leasingu czasu dostępu do Internetu oraz
do sieci komputerowych osobom trzecim, usługi w zakresie
udostępniania miejsc internetowych osobom trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych dla osób trzecich, usługi w zakresie udostępniania książek telefonicznych
on-line, usługi w zakresie kolekcjonowania i udostępniania
informacji i wiadomości prasowych, usługi w zakresie wymiany elektronicznej danych zebranych w bazie danych dostępnych przez sieć telekomunikacyjną, usługi operatorskie
w zakresie sieci telekomunikacyjnych lub telewizji kablowej,
usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi telefoniczne,
usługi w zakresie przeprowadzania telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie telefonicznej obsługi klienta,
usługi w zakresie udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej obcym operatorom, 41 usługi w zakresie prowadzenia kafejek internetowych, usługi rozrywkowe i edukacyjne,
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usługi w zakresie organizowania i przeprowadzania konkursów, wystaw i konferencji oraz szkoleń związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie
publikacji periodyków i druków, także w formie elektronicznej, usługi w zakresie organizowania imprez rozrywkowych,
kulturalnych i sportowych, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, usługi w zakresie organizowania gier z wykorzystaniem multimedialnych nośników audiowizualnych, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia projektów edukacyjnych i społecznych, organizowanie imprez kulturalnych,
rozrywkowych, edukacyjnych, gospodarczych oraz kursów,
szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia konferencji oraz wystaw o problematyce społecznej, gospodarczej, edukacyjnej
i kulturalnej, usługi w zakresie publikacji i wydawnictw, także
w formie online, usługi w zakresie udostępniania on-line publikacji, usługi w zakresie udzielania informacji o szkoleniach,
kursach, programach edukacyjnych, 42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Internetu rzeczy i rozwiązań
M2M, programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, aktualizacja, instalacje, powielanie,
projektowanie, konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
udostępnianie miejsca na serwerze, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, usługi zabezpieczające Internet przed niepożądanym użyciem przez dzieci.
(210) 476383
(220) 2017 09 12
(731) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) TŁUMACZ MYŚLI
(510), (511) 16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów,
nie ujęte w innych klasach, publikacje drukowane, gazety,
czasopisma, książki, książki telefoniczne, broszury, notesy,
kalendarze, skoroszyty, segregatory, zeszyty, podręczniki, prospekty, plany, rysunki, śpiewniki, druki jako przesyłki
pocztowe, karty pocztowe, fotografie, materiały piśmienne,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 sprzedaż urządzeń
i przyrządów naukowych, do nagrywania, do celów dydaktycznych, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetycznych i optycznych nośników danych, płyt, dysków
z nagraniami, sprzętów przetwarzających dane, komputerów oraz urządzeń bezpośrednio z nimi współpracujących,
kart magnetycznych i chipowych, modemów, aparatów telefonicznych, papieru, tektury i wyrobów z tych materiałów,
publikacji drukowanych, gazet, czasopism, książek, książek
telefonicznych, broszur, notesów, kalendarzy, skoroszytów,
segregatorów, zeszytów, podręczników, prospektów, planów, rysunków, śpiewników, druków jako przesyłek pocztowych, kart pocztowych, fotografii, materiałów piśmiennych,
materiałów szkoleniowych i instruktażowych, odzieży, bielizny, obuwia, nakryć głowy, również drogą on-line, usługi
w zakresie gromadzenia na rzecz osób trzecich powierzchni
reklamowych na stronach www i umożliwiania ich dogodnego oglądania w celu dokonania zakupów reklamowych
towarów drogą internetową, usługi w zakresie zarządzania
edukacją, kulturą, rozrywką, usługi reklamowe, promocyjne,
marketingowe i public relations świadczone również za pomocą radia, telewizji, Internetu, usługi w zakresie informacji
o działalności gospodarczej, handlowej, aukcje publiczne,
usługi w zakresie pozyskiwania danych i ich systematyzacja w komputerowych bazach danych, 36 usługi w zakresie
sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów i stypendiów finansowych na cele artystyczne i naukowe osobom
prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, usługi
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w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania finansowego, organizacja zbiórek środków finansowych
oraz funduszy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe,
edukacyjne, sportowe oraz ekologiczne, usługi w zakresie
udzielania informacji o grantach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie poczty elektronicznej oraz przesyłania informacji tekstowych i obrazowych, usługi w zakresie
zleceń przywoławczych, usługi w zakresie emisji radiowej
i telewizyjnej, usługi w zakresie udzielania informacji o telekomunikacji, usługi w zakresie łączności poprzez terminale
komputerowe, usługi w zakresie łączności poprzez sieć światłowodów, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi w zakresie nadawania telegramów,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi polegające na przesyłaniu danych w formie obrazu i dźwięku i udostępnianie ich odbiorcom, usługi w zakresie udostępniania
i leasingu czasu dostępu do Internetu osobom trzecim, usługi w zakresie udostępniania miejsc internetowych osobom
trzecim i tworzenia elektronicznych skrzynek pocztowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie przekazu satelitarnego, usługi telefoniczne, usługi w zakresie przeprowadzania
telekonferencji, usługi teleksowe, usługi w zakresie wypożyczania sprzętu telekomunikacyjnego, usługi w zakresie
telefonicznej obsługi klienta, 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów edukacyjnych i społecznych,
organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych oraz kursów, szkoleń, w tym z wykorzystaniem Internetu, usługi w zakresie organizowania i przeprowadzenia
konferencji oraz wystaw o problematyce społecznej, gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej, usługi w zakresie publikacji
i wydawnictw, także w formie online, usługi w zakresie udostępniania on-line publikacji, usługi w zakresie udzielania informacji o szkoleniach, kursach, programach edukacyjnych.
476431
(220) 2017 09 14
4SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) 4sun

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 9 baterie słoneczne, akumulatory elektroniczne
do pojazdów, drut miedziany, izolowany, przetwornice elektryczne, reduktory elektryczności, ogniwa fotoelektryczne.
476441
(220) 2017 09 14
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU-NATIONAL-LOUIS
UNIVERSITY Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU,
Nowy Sącz
(540) CloudA UCZELNIA W CHMURZE
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 42 projektowanie systemów komputerowych.
(210)
(731)

476459
(220) 2017 09 14
ENERGY5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin

Nr ZT07/2018

(540) Energy5

(531) 26.01.04, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.11, 29.01.13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje
metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, metalowe pokrycia ścian, drzwi i okna metalowe, drzwi i okna metalowe przeciwpożarowe, drzwi metalowe dymoszczelne, drzwi i okna
metalowe przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe, drzwi
i okna metalowe kuloodporne, świetliki metalowe, przegrody metalowe, ścianki metalowe, ścianki szczelne metalowe,
ścianki i przegrody metalowe przeciwpożarowe, metalowe
ściany fasadowe, metalowe konstrukcje profilowe, bramy
metalowe, bramy metalowe przeciwpożarowe, zamknięcia
drzwiowe, okucia metalowe do okien, przewody metalowe
do instalacji wentylacji i klimatyzacji, 7 turbiny wiatrowe, turbiny wodne, generatory elektryczności, alternatory, awaryjne
agregaty prądotwórcze, generatory elektryczne wykorzystujące fotoogniwa, silniki napędowe inne niż do pojazdów
lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników,
mechanizmy napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
podstawy maszyn, przekładnie do maszyn, generatory prądu do turbin wiatrowych, łopaty wirników do turbin wiatrowych, mechanizmy sterownicze do turbin wiatrowych,
urządzenia i instalacje do odpylania, transportery, separatory,
maszyny do filtrowania, filtry do maszyn filtrujących, pompy
jako maszyny, pompy odśrodkowe, pompy wodne, kompresory, podnośniki, pneumatyczne i hydrauliczne urządzenia
do otwierania i zamykania drzwi, części do wymienionych
towarów, 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, urządzenia do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, akumulatory elektryczne,
baterie elektryczne, baterie wysokonapięciowe, urządzenia do ładowania baterii, aparatura do wytwarzania prądu
przy wykorzystaniu energii słonecznej, fotoogniwa, baterie
słoneczne, instalacje solarne, elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące do turbin wiatrowych, instalacje elektryczne,
tablice sterownicze, złącza, latarnie optyczne, latarnie sygnalizacyjne, alarmy pożarowe, urządzenia do gaszenia ognia,
instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, gaśnice, pompy
strażackie, sprzęt do gaszenia ognia, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia
i instalacje do oświetlania, lampy, lampy solarne, kolektory
słoneczne, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do schładzania wody, urządzenia do oczyszczania
ścieków, urządzenia ujęcia wody, urządzenia do nawadniania
w rolnictwie, części do wymienionych towarów, 19 materiały budowlane niemetalowe, ścianki działowe niemetalowe,
ścianki ścienne niemetalowe, drzwi drewniane, drzwi drewniane przeciwpożarowe, przegrody drewniane, ścianki drewniane, ścianki i przegrody drewniane przeciwpożarowe, powłoki cementowe ognioodporne, wykładziny niemetalowe
dla budownictwa, 37 usługi remontowo - budowlane w zakresie budynków, naprawy, usługi montażowe i instalacyjne,
instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie
i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy
urządzeń do nawadniania, wiercenie studni, instalowanie
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawy
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instalacji grzewczych, instalowanie i naprawa pieców, montaż rusztowań, izolowanie budynków, rozbiórka budynków,
nadzór budowlany, 42 naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich
w dziedzinie energii odnawialnej i ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
doradztwo w zakresie planowania zużycia energii.
476569
(220) 2017 09 18
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(540) Y4D

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.04, 26.04.09
(510), (511) 9 okulary, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne do uprawiania sportu, gogle
sportowe, kaski ochronne do uprawiania sportu, oprawy
do okularów, etui do okularów, soczewki do okularów,
soczewki kontaktowe, akcesoria do okularów w postaci
łańcuszków i sznureczków do okularów, 25 rękawice jako
odzież, rękawice sportowe narciarskie, szale, czapki, opaski,
nauszniki, kominiarki, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie także internetowym z okularami, okularami korekcyjnymi, okularami przeciwsłonecznymi, okularami
ochronnymi do uprawiania sportu, oprawami do okularów,
etui do okularów, soczewkami do okularów, soczewkami
kontaktowymi, akcesoriami do okularów w postaci łańcuszków i sznureczków do okularów, rękawicami, rękawicami
sportowymi narciarskimi, szalami, czapkami, opaskami, nausznikami, kominiarkami.
477041
(220) 2017 09 29
ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) S ZAREJESTROWANY PRODUKT

(531)

(210)
(731)

476572
(220) 2017 09 18
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz
(540) Young 4 Design

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.07
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, druków, próbek, 41 edukacja, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.

26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01,
29.01.13
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych, reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, edukacyjna i szkoleniowa, organizowanie i prowadzenie konferencji, konkursów, seminariów, pokazów, wystaw,
działalność artystyczna, rozrywkowa oraz wszelkie formy
publicznych występów i prezentacji o charakterze artystycznym i rozrywkowym.
(210)
(731)

477042
(220) 2017 09 29
ALIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Sf POTWIERDZONY STANDARD FARMACEUTYCZNY
(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 wystawy w celach handlowych, reklamowych, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, edukacyjna i szkoleniowa, organizowanie i prowadzenie konferencji, konkursów, seminariów, pokazów, wystaw,
działalność artystyczna, rozrywkowa oraz wszelkie formy
publicznych występów i prezentacji o charakterze artystycznym i rozrywkowym.
477029
(220) 2017 09 28
VB EYEWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) V VERMARI EYEWEAR SEE THE DIFFERENCE
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.07
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych ulotek, prospektów, druków, próbek, 41 edukacja, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe.
477088
(220) 2017 09 29
RYTM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) Spider Glue
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do prac montażowych, izolacyjnych i wykonczeniowych, kleje do celów przemysłowych, kleje do celów konstrukcyjnych, kleje do kładzenia powłok ściennych,
kleje do okładzin ściennych, kleje do płytek ściennych, kleje
do powłok sufitowych, kleje do przymocowywania płyt izolacyjnych, kleje przemysłowe do użytku w budownictwie,
kleje strukturalne do użytku w budownictwie, materiały klejące dla przemysłu budowlanego, materiały klejące do celów
przemysłowych, wypełniacze klejące.

Nr ZT07/2018

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi klubowe w formie rozrywki lub nauczania, nocny klub, organizowanie przyjęć w zakresie rozrywki, rozrywka, 43 bary, bary szybkiej obsługi, kafeterie,
kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, organizowanie przyjęć w zakresie wyżywienia.

le, artykuły biurowe, opakowania z tworzyw sztucznych,,
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.

(210) 477137
(220) 2017 10 02
(731) WOŹNIAK MATEUSZ, Poznań
(540) FALLA

(210) 477324
(220) 2017 10 05
(731) Jaguar Land Rover Limited, Coventry, GB
(540) JAGUAR

(210) 477136
(220) 2017 10 02
(731) WOŹNIAK MATEUSZ, Poznań
(540) SALONY

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), restauracje,
restauracje samoobsługowe, usługi barowe.
(210)
(731)
(540)

477270
(220) 2017 10 04
KOMPLEX TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, maseczki kosmetyczne, kremy, balsamy do ciała, mydła,
szampony do włosów, odżywki do włosów, dezodoranty,
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, torebki do pakowania, torebki do gotowania, torby na śmieci, ulotki, nalepki, tapety papierowe, pędz-

(531) 03.01.04, 03.01.21, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 12 pojazdy, pojazdy silnikowe, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu i/lub w wodzie,
lądowe pojazdy mechaniczne, pojazdy do użytku na lądzie,
samochody terenowe, pojazdy terenowe (wszędołazy), bezzałogowe pojazdy mechaniczne, autonomiczne pojazdy
mechaniczne, samochody wyścigowe, odnowione pojazdy
klasyczne, pojazdy sprzedawane w formie zestawu, pojazdy
handlowe, pojazdy elektryczne, pojazdy hybrydowe, pojazdy wojskowe, pojazdy stosowane przez służby ratunkowe,
służby poszukiwawcze i ratownicze, systemy przeniesienia
napędu do pojazdów lądowych, silniki do pojazdów lądowych, napędy (motory) do pojazdów lądowych, silniki
do motocykli, motory (napędy) do motocykli, silniki do rowerów, motory (napędy) do rowerów, silniki do samochodów
wyścigowych, przyczepy [pojazdy], podłokietniki do siedzeń
pojazdów, torby bagażowe specjalnie dopasowane do bagażników pojazdów, siatki i tace z przegródkami specjalnie
dopasowane do wnętrz samochodów, zagłówki do siedzeń
pojazdów, pokrowce na zagłówki do siedzeń pojazdów,
ochronne i ozdobne osłony (pokrowce) na lusterka boczne,
pokrowce na siedzenia samochodów, pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce na pojazdy, koła pojazdów, koła z metali lekkich, kołpaki do kół, obręcze do kół,
koła zapasowe, zaślepki piast do kół pojazdów, kołpaki, osłony do kół, koła zębate łańcuchowe, spojlery do pojazdów, siedzenia do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa do pojazdów,
pasy bezpieczeństwa do pojazdów, pasy i uprzęże bezpieczeństwa do pojazdów, sygnalizatory awaryjne [dźwiękowe]
do pojazdów, poduszki powietrzne dla pasażerów, sprzęt
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oraz urządzenia antywłamaniowe, zabezpieczające i bezpieczeństwa do pojazdów, osłony chłodnic pojazdów, panele
ozdobne do nadwozi samochodowych, drzwi do pojazdów,
szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, szkło okienne do szyb i szyb przednich do pojazdów, okna dachowe
do pojazdów, świetliki do pojazdów, zderzaki do pojazdów,
konsole centralne (deski rozdzielcze) pojazdów sprzedawane
jako część pojazdów i zawierające interfejsy elektroniczne, rowery, trycykle, części, elementy i akcesoria do rowerów, elektryczne deskorolki, skutery [pojazdy], czterokołowce (quady),
monocykle z silnikiem, gokarty, wózki dziecięce spacerowe
i wózki dziecięce głębokie oraz części i akcesoria do nich,
foteliki samochodowe dla dzieci i niemowląt, rolety, stelaże
dachowe, bagażniki i siatki, bagażniki na rowery, bagażniki
na deski windsurfingowe, bagażniki na narty i łańcuchy śniegowe, wszystkie do pojazdów, drony, bezzałogowe pojazdy
powietrzne, osobowe pojazdy powietrzne, poduszkowce, pojazdy podwodne, pojazdy odrzutowe przeznaczone
do sportów wodnych, pojazdy zdalnie sterowane, inne niż
zabawki, części i akcesoria do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 27 profilowane lub dopasowane dywaniki
i pokrycia podłogowe do pojazdów.
(210) 477365
(220) 2017 10 06
(731) SEDAR SPÓŁKA AKCYJNA, Międzyrzec Podlaski
(540) Zagrodowy. Oryginał jest tylko jeden.
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa,
z ryb, z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów
z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych
na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny tak, aby umożliwić
konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w jak najlepszych warunkach.
(210) 477396
(220) 2017 10 08
(731) RADWAŃSKA URSZULA, Kraków
(540) UR URSZULA RADWANSKA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, maski kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, mydła kosmetyczne, olejki eteryczne, cienie do powiek, żele do włosów,
olejki lawendowe, pomadki do ust, kosmetyki do makijażu,
podkłady do makijażu, balsamy, inne niż do celów medycznych do skóry, środki toaletowe nielecznicze, produkty perfumeryjne, szampony, środki oczyszczające skórę, puder
w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], kremy przeciwsłoneczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, 14 stopy metali szlachetnych, koraliki do wyrobu biżuterii, bransolety,
broszki [biżuteria], zawieszki [biżuteria], zapięcia do biżuterii,
kolczyki, biżuteria i wyroby jubilerskie, kasetki na biżuterię,
łańcuszki [biżuteria], ozdoby biżuteryjne, medaliony, naszyjniki, perły, pierścionki [biżuteria], szpilki do krawatów, paski
do zegarków, zegarki, 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry,
mianowicie torebki, torby podróżne, plecaki, torby sportowe,
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torby na ramię, portfele kieszonkowe, portmonetki, futerały na karty kredytowe, etui na wizytówki, aktówki, walizki,
torebki wieczorowe, opaski, paski na nadgarstek, parasole,
parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski spacerowe, skóra,
nieobrobiona lub półpłynna, 25 obuwie, odzież, mianowicie topy [odzież], dolne części ubrań [odzież], koszule, swetry, kurtki [odzież], kamizelki, płaszcze, slipy, spodnie, szorty,
spódnice, sukienki, kombinezony jednoczęściowe, stroje kąpielowe, skarpetki, chusty, rękawiczki, paski, nakrycia głowy.
477401
(220) 2017 10 09
POKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) BAJKA DISCO CLUB
(510), (511) 35 reklama, dystrybucja materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, prace biurowe, administrowanie działalności handlowej, zarządzanie w działalności
handlowej, dystrybucja materiałów reklamowych, prezentacja produktów w mediach, wykonywanie ogłoszeń reklamowych, dokonywanie promocji sprzedaży, wykonywanie
materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama radiowa i telewizyjna, reklama za pośrednictwem sieci Internet,, 41 usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, organizowanie pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizacja konkursów rozrywkowych, świadczenie usług w zakresie karaoke, usługi artystów
estradowych, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi studiów dźwiękowych, usługi w zakresie nagrań filmowych i telewizyjnych, organizowanie programów rozrywkowych, usługi w zakresie studiów nagrań,
usługi w zakresie studiów filmowych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezach firmowych, kafeterie jako bufety, restauracje, usługi
barowe, wynajmowanie pomieszczeń, wynajmowanie sal
na posiedzenia, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kawiarnie.
(210)
(731)

477403
(220) 2017 10 09
ZAKŁAD DROGOWY ANTCZAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mrowino
(540) ZD ANTCZAK
(210)
(731)

(531) 18.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 budowa dróg z mieszanek bitumicznych,
budowa dróg z nawierzchnią betonową, budowa dróg z nawierzchnią z prefabrykatów betonowych, budowa dróg z nawierzchnią z kruszyw naturalnych łamanych, budowa dróg
z destruktu betonowego i asfaltowego, budowa rowów
przydrożnych, udrażnianie rowów przydrożnych, konserwacja rowów przydrożnych, budowa chodników, budowa
parkingów, budowa zatok, budowa przepustów, naprawa
przepustów, budowa zjazdów, konserwacja dróg, remonty
dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg gruntowych
naturalnych ulepszonych, budowa fundamentów drogowych z kruszyw mineralnych i łamanych, wykonywanie podbudów betonowych, stabilizacje.
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477419
(220) 2017 10 09
DRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) GAJA PIĘKNO Z NATURY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, mydła i żele, preparaty do włosów, kosmetyki do makijażu,
preparaty do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, dezodoranty i antyperspiranty, środki perfumeryjne i zapachowe, środki do higieny jamy ustnej.
(210) 477451
(220) 2017 10 09
(731) WYTYCH JUSTYNA W-PEX, Kalisz
(540) W-Pex w zgodzie z naturą

(531) 05.03.11, 05.03.13, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 torby, koperty, woreczki na zakupy z materiałów tekstylnych, torby plażowe, podróżne, turystyczne z materiałów tekstylnych.
477453
(220) 2017 10 10
EMKA-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) One Day Tour

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 01.15.15, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.13
(510), (511) 39 organizowanie wycieczek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, udostępnianie pojazdów
na wycieczki i wyprawy, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi transportowe autokarowe, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, transport
autokarowy pasażerów, transport pasażerów mikrobusem,
usługi transportu mikrobusami, organizowanie transportu
dla pasażerów biznesowych, organizowanie transportu wakacyjnego, usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże
i wycieczki.
(210) 477465
(220) 2017 10 10
(731) FUNDACJA LUX VERITATIS, Warszawa
(540) Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 14 posążki z metali
szlachetnych, medale, monety, 16 książki, czasopisma, śpiewniki, broszury, prospekty, kalendarze, obrazy, reprodukcje,
karty pocztowe, karty okolicznościowe, torby do pakowania
z papieru lub z tworzyw sztucznych, afisze, plakaty, bloczki
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do pisania, chorągiewki papierowe, czasopisma, dokumenty, druki, formularze, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze,
karty, komiksy, koperty, listy, notatniki, opakowania z papieru,
tektury i folii z tworzyw sztucznych, papeteria, papier listowy,
pieczęcie, rysunki, segregatory, przybory szkolne, śpiewniki,
teczki tekturowe, skoroszyty, zakładki do książek, druki zawiadomień, zeszyty, znaczki pocztowe, przybory do pisania, bilety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, koperty
[artykuły piśmienne], książki, materiały drukowane, ulotki,
19 pomniki niemetalowe, 25 koszulki, chusty, kapelusze,
czapki, opaski na głowę, daszki, szaliki z napisami i emblematami, odzież, 26 ozdobne plakietki, plakietki do noszenia
[nie z metali szlachetnych], 28 gry planszowe, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], 35 agencje
reklamowe, reklamowanie, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, publikowanie tekstów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, reklama radiowa i telewizyjna,
rozprowadzanie i dystrybucja materiałów reklamowych,
wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna,
reklama prasowa, publikowanie tekstów publicystycznych,
służba informacyjna w zakresie działalności gospodarczej,
badanie rynku, sondaże opinii, badanie opinii publicznej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 38 usługi w zakresie agencji informacyjnych (wiadomości), agencje
prasowe, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych, przekazywanie głosu i obrazu, telefaksowe i telefoniczne, obsługa przekazu fonicznego, zbieranie
i przekazywanie wiadomości, przekaz satelitarny, obsługa
telekonferencji, obsługa satelitów, organizowanie systemów
transmisyjnych, 41 prowadzenie kursów edukacyjnych i korespondencyjnych, prowadzenie rekolekcji, publikowanie
książek, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
montaż taśm wideo, filmowanie, edukacja religijna, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie książek,
publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi muzeów
[wystawy], usługi szkół [edukacja], usługi w zakresie oświaty
[nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja], 42 usługi w zakresie
wykonywania badań, opinii i ekspertyz inżynierskich, 43 prowadzenie domów rekolekcyjnych (zakwaterowanie), prowadzenie stołówek dla ubogich, prowadzenie domów opieki,
45 doradztwo duchowe.
477471
(220) 2017 10 10
SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) SOLIDGO
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi,
kamery video, mobilne aplikacje do zdalnego sterowania
systemem alarmowym, urządzenia systemu GPRS, urządzenia systemu GPS, urządzenia do przetwarzania danych,
38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
(210)
(731)
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komputerów, poczta elektroniczna, 45 usługi ochroniarskie,
monitoring obiektu poruszającego się, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
477476
(220) 2017 10 10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PROHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raciszyn
(540) AGRIWAP
(210)
(731)
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towa i detaliczna, w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet towarów:
narzędzi ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych, 37 serwis i naprawa narzędzi, w szczególności narzędzi ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi
i narzędzi spalinowych, rektyfikacja niwelatorów.
(210) 477869
(220) 2017 10 18
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy wapniowe.
477490
(220) 2017 10 10
SOLID GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) MYSOLID
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje komputerowe
do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, kamery video, mobilne aplikacje do zdalnego sterowania systemem alarmowym, urządzenia systemu PUSH,
urządzenia systemu GPRS, urządzenia systemu GPS, urządzenia do przetwarzania danych, 38 przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputerów, poczta
elektroniczna, 45 usługi ochroniarskie, monitoring obiektu
poruszającego się, monitoring systemów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych.
(210)
(731)

477750
(220) 2017 10 16
VB EYEWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Optica Negra
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie także internetowym z okularami, okularami korekcyjnymi, okularami przeciwsłonecznymi, okularami ochronnymi do uprawiania sportu, goglami sportowymi, kaskami
ochronnymi do uprawiania sportu, oprawami do okularów,
etui do okularów, soczewkami do okularów, soczewkami
kontaktowymi, akcesoriami do okularów zawartymi w klasie
9.
(210)
(731)

(210) 477780
(220) 2017 10 17
(731) WIERCIŃSKI RADOSŁAW SPECNARZĘDZIA, Białystok
(540) SPEC NARZĘDZIA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w szczególności za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet usług świadczonych przez osoby trzecie,
takich jak: serwis i naprawa narzędzi ręcznych, mechanicznych, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych, sprzedaż hur-

(531) 01.13.15, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
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, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne,
takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, terapeutyczne plastry, okłady.
(210) 477879
(220) 2017 10 18
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Estabiom baby
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(531) 01.13.15, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, 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, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki
lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, terapeutyczne plastry, okłady.
(210) 477886
(220) 2017 10 18
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) Estabiom pregna

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania,
produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne
dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
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, środki
i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
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czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła,
napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne,
takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, terapeutyczne plastry, okłady.
(210) 478054
(220) 2017 10 23
(731) URBAŃSKI KRZYSZTOF MKTRADE, Łódź
(540) be Creative

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 wydawnictwa na papierze, książki, broszury.
478061
(220) 2017 10 23
KIJAS BOGUSŁAWA, KIJAS ANDRZEJ LOPING
SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice
(540) loping
(510), (511) 40 aplikacja motywów na tkaniny, druk sitowy,
druk typograficzny, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie cyfrowe, drukowanie na zamówienie nazw firm oraz
logo na towarach osób trzecich w celach promocyjnych
i reklamowych, drukowanie na wełnie, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie offsetowe, drukowanie
ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, drukowanie reklam, drukowanie wzorów, drukowanie wzorów dla
osób trzecich, drukowanie wzorów na dywanach, drukowanie zdjęć, grawerowanie, haftowanie, laminowanie, malowanie sitodrukiem, nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, nadruk wzorów na płytki dywanowe, nadruk wzorów
na pokryciach ściennych, nadruk wzorów na tkaninach,
nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, nadrukowywanie na zamówienie ozdobnych wzorów na odzież, nakładanie aplikacji na tkaniny, nakładanie wykończeń na tkaniny,
sitodruk, składanie tekstu, usługi drukowania, usługi druku
na tkaninach, usługi druku offsetowego, usługi haftowania
koszulek z krótkim rękawem, usługi składania druku.
(210)
(731)

478068
(220) 2017 10 23
ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) Santa Marta
(210)
(731)

(531) 06.01.02, 06.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
478079
(220) 2017 10 23
BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dębica
(540) Bratex Blachodachówka Hybrydowa
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele
dachowe, 19 niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt nie(210)
(731)
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metalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe
pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki
niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych
towarów.
(210) 478158
(220) 2017 10 24
(731) TOKARSKI ROBERT ROBEX, Orzechówek
(540) NOWA ZIEMIA
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracja, bary szybkiej obsługi, bufety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, stołówki.
478173
(220) 2017 11 16
PODLASKI KLUB KOSZYKÓWKI ŻUBRY BIAŁYSTOK,
Białystok
(540) ŻUBRY BIAŁYSTOK

(210)
(731)

(531)

03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 21.03.01, 26.05.01,
26.05.06, 26.05.08, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, organizowanie obozów sportowych.
478183
(220) 2017 10 24
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) FUNDACJA ZAWSZE WARTO

(210)
(731)

(531)

03.07.10, 03.07.16, 03.07.24, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, komputerowe zarządzanie plikami, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
projektowanie materiałów reklamowych, 36 usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie
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stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środków finansowych w zakresie działalności na rzecz dzieci,
młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji
kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
41 kultura, edukacja, organizowanie i prowadzenia warsztatów - szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie
spektakli - impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wystawianie spektakli,
wystawianie spektakli na żywo, sprawdziany edukacyjne,
montaż taśm wideo, produkcja filmów na taśmach wideo,
pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, informacje o wypoczynku.
478184
(220) 2017 10 24
LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH
FARMONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) MATURA na 100 PROCENT
(210)
(731)

(531) 25.01.09, 25.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, fotokopiowanie, komputerowe zarządzanie plikami, marketing,
uaktualnianie materiałów reklamowych, obróbka tekstów,
projektowanie materiałów reklamowych, 36 usługi w zakresie sponsoringu, sponsorowanie finansowe w zakresie
stypendiów i dotacji, zbiórki darowizn, organizowanie środków finansowych w zakresie działalności na rzecz dzieci,
młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności edukacyjnej i oświatowej, promocji
kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
41 kultura, edukacja, organizowanie i prowadzenia warsztatów - szkolenia, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie
spektakli - impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, wystawianie spektakli,
wystawianie spektakli na żywo, sprawdziany edukacyjne,
montaż taśm wideo, produkcja filmów na taśmach wideo,
pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi obozów wakacyjnych w zakresie rozrywki, informacje o wypoczynku.
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478188
(220) 2017 10 24
CGB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WALK IN THE SKY

(210)
(731)
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(540) Detritin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje
do celów leczniczych, zioła lecznicze.
478231
(220) 2017 10 26
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Stimfemin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje
do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(210)
(731)

(531) 25.05.02, 02.01.16, 02.01.23, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 telesklepy, usługi w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży,
sportów ekstremalnych, tak aby umożliwić ich obejrzenie i dokonanie zakupu, prezentowanie w mediach usług
w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki,
rekreacji, podróży, sportów ekstremalnych dla celów sprzedaży detalicznej, pośrednictwo sprzedaży towarów i usług,
usługa zamówień na rzecz osób trzecich w zakresie rozrywki, gastronomii, wypoczynku, kosmetyki, rekreacji, podróży, sportów ekstremalnych, 41 informacja o rozrywce,
usługi z zakresu rozrywki, rezerwacja miejsc na spektakle,
organizowanie wypoczynku, informacje związane z organizacją wypoczynku, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie rozrywki, wypoczynku, gastronomii,
kosmetyki, rekreacji, sportów ekstremalnych, kompletowanie upominków z zakresu podróży, wypoczynku, rozrywki,
rekreacji, usług kosmetycznych, sportów ekstremalnych,
gastronomii.
478229
(220) 2017 10 26
KRĄG ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska
(540) KRĄG zdrowia łączy nas leczenie

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 44 chirurgia plastyczna, fizjoterapia, hospicja,
implantacja włosów, masaż, opieka paliatywna, opieka
pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady
medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie
farmakologii, sanatoria, szpitale, świadczenie usług przez
domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi dentystyczne,
usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi farmaceutyczne
w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi klinik
medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi położnicze, usługi psychologów, usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(210)
(731)

478230
(220) 2017 10 26
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

478232
(220) 2017 10 26
NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mucofortin
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych, preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne, napoje
do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(210)
(731)

478241
(220) 2017 10 26
DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo
(540) Pitbull Baits Progressive carp fishing
(510), (511) 28 zanęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, artykuły
wędkarskie.

(210)
(731)

(210) 478244
(220) 2017 10 26
(731) NOTUS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) KredytGuru
(510), (511) 35 usługi w zakresie prezentacji domów i mieszkań umożliwiające swobodny wybór w celu ich sprzedaży,
przetwarzania danych, systematyzacja baz danych komputerowych, komputerowe zarządzanie danymi, plikami,
sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, umowy kredytowe, 36 doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, pośrednictwo finansowe, finansowe informacje i operacje, agencja
kredytowe, doradztwo finansowe w sprawach kredytów,
doradztwo w sprawach nieruchomości, 38 przesyłanie informacji dla banków przy pomocy komputera.
478245
(220) 2017 10 26
DE GRAAF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy-Ornasowo
(540) GENLOG

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 zanęty wędkarskie, sprzęt wędkarski, artykuły
wędkarskie.
(210) 478270
(220) 2017 10 26
(731) MIELNICZUK-STEFAŃSKA PAULINA, Turka k/Lublina
(540) Lublanka
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, 35 usługi reklamowe, usługi marketingu, usługi sprzedaży nabiału i jego
substytutów, w tym także przez Internet.
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(210) 478291
(220) 2017 10 27
(731) STOWARZYSZENIE KLUB TENISOWY LEGIA, Warszawa
(540) L

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.01.13, 21.03.01
(510), (511) 25 odzież do tenisa, szorty do gry w tenisa,
skarpetki do gry w tenisa, koszulki do tenisa, buty tenisowe,
daszki przeciwsłoneczne, okrycia głowy z daszkiem, obuwie
do uprawiania sportów, obuwie inne niż sportowe, koszule sportowe, komplety sportowe, czapki sportowe, odzież
w stylu sportowym, odzież rekreacyjna, obuwie do celów
rekreacji, 35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych,
usługi menedżerskie dla sportowców, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych,
marketing imprez i wydarzeń, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych,
wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 41 dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, edukacja sportowa, kursy szkoleniowe dotyczące
zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
obozy sportowe, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, rezerwowanie obiektów sportowych,
świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, szkolenia
nauczycieli sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, usługi klubów sportowych, usługi
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, informacje o rekreacji, obozy rekreacyjne, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie
turniejów rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych,
udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi rekreacyjne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne
i rozrywkowe, nauka gry w tenisa, udostępnianie kortów
tenisowych, organizacja turniejów tenisowych, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, rozrywka w postaci turniejów tenisowych, wynajem sprzętu do tenisa.
(210) 478292
(220) 2017 10 27
(731) STOWARZYSZENIE KLUB TENISOWY LEGIA, Warszawa
(540) KLUB TENISOWY LEGIA
(510), (511) 25 odzież do tenisa, szorty do gry w tenisa,
skarpetki do gry w tenisa, koszulki do tenisa, buty tenisowe,
daszki przeciwsłoneczne, okrycia głowy z daszkiem, obuwie
do uprawiania sportów, obuwie inne niż sportowe, koszule sportowe, komplety sportowe, czapki sportowe, odzież
w stylu sportowym, odzież rekreacyjna, obuwie do celów
rekreacji, 35 promowanie zawodów i wydarzeń sportowych,
usługi menedżerskie dla sportowców, zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, zarządzanie dzia-
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łalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych,
marketing imprez i wydarzeń, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych,
wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 41 dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, edukacja sportowa, kursy szkoleniowe dotyczące
zajęć sportowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
obozy sportowe, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy sportowe, rezerwowanie obiektów sportowych,
świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, szkolenia
nauczycieli sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu
sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, usługi klubów sportowych, usługi
trenerskie w zakresie zajęć sportowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, informacje o rekreacji, obozy rekreacyjne, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie
turniejów rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych,
udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego,
udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, usługi informacyjne dotyczące rekreacji, usługi rekreacyjne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne
i rozrywkowe, nauka gry w tenisa, udostępnianie kortów
tenisowych, organizacja turniejów tenisowych, doradztwo
w zakresie sprawności fizycznej, rozrywka w postaci turniejów tenisowych, wynajem sprzętu do tenisa.
(210) 478307
(220) 2017 10 27
(731) KROLLIK ADAM, Tarnowskie Góry
(540) AGENCJA PRACY ZA GRANICĄ FachWork

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, marketing, dystrybucja, oferowanie, reklama i sprzedaż
usług szkoleniowych, edukacyjnych, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zasobami ludzkimi, doradztwo
w zakresie zarządzania projektami, doradztwo biznesowe,
sprzedaż materiałów budowlanych, sprzedaż odzieży, w tym
roboczej, rekrutacja i pośrednictwo pracy, rekrutacja personelu wykwalifikowanego i nie wykwalifikowanego, agencja
zatrudnienia, dorywcze i stałe usługi personelu fachowego,
biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, opracowywanie CV i życiorysów dla osób
trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], 37 budowa
i naprawa magazynów, budownictwo, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, montaż rusztowań, murarstwo, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, wynajem
koparek, wynajem sprzętu budowlanego, usługi dekarskie,
rozbiórka budynków, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 41 nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, organizowanie i prowadzenie pracowni,
warsztatów, szkoleń, kursów, usługi edukacyjne, wydawanie
i publikowanie czasopism w formie drukowanej, poradników zawodowych, newsletterów, tworzenie i publikowanie
materiałów multimedialnych, doradztwo zawodowe, usługi
przekwalifikowanie zawodowego.
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478322
(220) 2017 10 27
BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) z Serca NATURY

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 żelatyna, zupy w proszku, zupy w puszkach,
śmietanka do kawy w proszku, śmietana w proszku (produkty mleczne), sztuczna śmietana (substytuty produktów
mlecznych), wiórki kokosowe, warzywa suszone, rodzynki,
puree ziemniaczane w proszku, placki ziemniaczane, przetworzone produkty mięsne, pektyna do celów kulinarnych,
pasty mięsne (w tym pasztety i smalec), pasty do zup, owocowe nadzienie do ciast, orzechy przetworzone, orzechy
przyprawione, orzechy preparowane, orzechy jadalne, napoje mleczne, nabiał i substytuty nabiału, mrożone gotowe
posiłki składające się głównie z warzyw, mleko w proszku,
mleczne produkty, mięso konserwowane, mięsne nadzienie
do ciast, mieszanki do zup, mielonki (konserwy), krokiety,
kostki do zup, konserwy z owocami, konserwy rybne, konserwy mięsne, koncentraty rosołowe, koncentraty soków
warzywnych do konsumpcji, gotowe posiłki z mięsa (mięso
jako główny składnik), jaja w proszku, gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, galarety
mięsne, galaretki, galaretki owocowe, flaki, ekstrakty mięsne,
ekstrakty do zup, dżemy, desery owocowe, bita śmietana,
buliony, kompoty, pasty owocowe i warzywne, koncentraty
rosołowe, koncentraty, marynaty, mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, 30 aromaty do ciast, aromaty
do żywności, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, aromaty w formie sosów w proszku, aromaty waniliowe, batoniki, preparaty usztywniające do bitej
śmietany, budynie deserowe, budyń w proszku, chleb, ciasta,
ciasta gotowe do pieczenia, ciasta mrożone, ciasta mrożone
nadziewane mięsem i warzywami, ciasteczka w proszku,
masa do pieczenia ciast, ciasto biszkoptowe, ciasto na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wafle, ciasto o przedłużonej trwałości, ciasto w proszku, cukier do produkcji
dżemów, cukier do produkcji galaretek, cukier puder, cykoria stosowana jako substytut kawy, mieszanki zawierające
cykorie do wykorzystywania jako substytut kawy, cynamon
(przyprawa), czekolada, czekolada w proszku, czekolada
na polewy lub posypki, czekoladki, czekoladowe ozdoby
do ciast, dania gotowe suche lub w płynie zawierające gównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania na bazie
ryżu, dekoracje cukiernicze do ciast, desery lodowe, desery
mrożone, desery z muesli, drożdże instant, glukoza w proszku do celów spożywczych, gofry, gotowe ciasto na placki,
gotowe desery na bazie czekolady, gotowe desery (wyroby
cukiernicze), gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe sosy,
gotowe spody do ciast, jadalne wafle, kakao palone w proszku, granulowane, lub w napojach, kawa palona, w proszku,
granulowana lub w napojach, kawa aromatyzowana, kawa
bezkofeinowa, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa słodowa,
koncentraty kawy, krem budyniowy w proszku, laski wanilii,
lukier do ciast, lody, lody w proszku, makaron błyskawiczny,
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marynata z przyprawami, marynaty zawierające przyprawy,
marynaty zawierające zioła, mąka ziemniaczana do celów
spożywczych, mieszanki do oranżady w proszku, mieszanki do nadzienia (artykuły spożywcze), mieszanki na lukier,
mięsne sosy, musy czekoladowe, musy deserowe, nadzienie
na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, naleśniki, napoje kawowe, napoje w proszku zawierające kakao, napoje
zawierające kakao, naturalne substancje słodzące, oranżada
w proszku (wyroby cukiernicze), pasty warzywne (sosy), pierniki, pizza, placki, polewa lub posypka czekoladowa, polewy
cukiernicze, polewy do lodów, posypka (koraliki kolorowego
cukru), posypka czekoladowa, potrawy na bazie mąki, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do lodów,
preparaty aromatyczne do wypieków, proszek do pieczenia,
proszki do wyrobu ciast, przeciery warzywne (sosy), przyprawy, przyprawy do pieczenia, przyprawy smakowe (marynaty, sosy), przyprawy spożywcze, przyprawy suche, przyprawy w proszku, puddingi w proszku, serniki, słodkie polewy
i nadzienia, słone sosy, soda do pieczenia, sorbety (lody), sos
do spaghetti, sos suszony w proszku, sos w proszku, sosy,
sosy do gotowania, sosy do makaronów, sosy do pizzy, sosy
do ryżu, sosy do sałatek, sosy na bazie pomidorów, sosy
owocowe, sosy salsa, sosy sałatkowe, sosy w puszkach, sosy
zagęszczane, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, spaghetti, sproszkowane sosy w postaci granulowanej,
syrop skrobiowy w proszku (do żywności), wanilia, wyroby
czekoladowe do dekoracji ciast, ciastka, ciasto śniadaniowe,
ciasto śliwkowe, ciasto biszkoptowe, ciasto filo, ciasto kruche,
lukrowane ciasto, wyroby cukiernicze zawierające dżem, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, słodkie polewy i nadzienia, musy, jogurt mrożony (lody spożywcze), mieszanki
gotowe do pieczenia, soda do pieczenia, wanilina (aldehyd,
substytut wanilii), wyroby cukiernicze, tarty, ciasteczka, polewy na bazie mąki, słodycze (cukierki).
478323
(220) 2017 10 27
REST CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) REST CAPITAL INVESTMENTS
(510), (511) 35 badania rynkowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
36 administrowanie finansami, administrowanie funduszami
inwestycyjnymi, administrowanie funduszami i inwestycjami, administrowanie funduszami wspólnego inwestowania,
administrowanie funduszami powierniczymi, administrowanie inwestycjami funduszy, fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestowanie funduszy kapitałowych, inwestowanie
funduszy na rzecz osób trzecich, monitorowanie funduszy
inwestycyjnych, powiernictwo aktywów w funduszach,
usługi doradcze w zakresie funduszy wspólnego inwestowa(210)
(731)
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nia, usługi doradcze w zakresie funduszy wzajemnych, usługi
polegające na znalezieniu kapitału wysokiego ryzyka, usługi
w zakresie dostarczania kapitału wysokiego ryzyka, usługi
maklerskie związane z funduszami wspólnego inwestowania, usługi maklerskie związane z funduszami wzajemnymi,
zarządzanie funduszami dla klientów prywatnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, agencje zajmujące się obligacjami i innymi papierami wartościowymi, handel akcjami,
handel obligacjami, handel udziałami, inwestycje finansowe
w dziedzinie papierów wartościowych, maklerstwo w zakresie akcji lub kapitałów akcyjnych i innych papierów wartościowych, maklerstwo związane z obligacjami, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo dotyczące papierów
wartościowych i aktywów, pośrednictwo inwestycyjne, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo
w sprawach inwestycji finansowych, udzielanie informacji
dotyczących maklerstwa giełdowego, udzielenie informacji dotyczących rynku akcji/obligacji, udzielenie informacji
o obrocie papierami wartościowymi, usługi agencyjne w zakresie papierów wartościowych, usługi finansowe w zakresie
obligacji, usługi finansowe w zakresie akcji.
478328
(220) 2017 10 27
EUROMED CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chłopy
(540) EUROMED ADELI EUROSUIT
(210)
(731)

(531) 01.01.01, 01.01.05, 01.05.01, 01.05.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia
do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, 28 artykuły
i sprzęt sportowy, sprzęt do treningów sportowych, artykuły gimnastyczne, maszyny do ćwiczeń sprawnościowych,
części strojów sportowych w postaci ochraniaczy, 44 usługi
rehabilitacyjne, fizjoterapia, masaż, masaż sportowy, porady
medyczne dla osób niepełnosprawnych, ośrodki zdrowia,
wypożyczanie sprzętu medycznego i do rehabilitacji, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej, czynnej, w leczeniu schorzeń centralnego układu nerwowego, opieka medyczno-sanatoryjna,
fizykoterapia.
478336
(220) 2017 10 27
PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) Phenix

(210)
(731)
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(531)

26.11.02, 26.11.06, 04.03.20, 24.01.05, 24.01.09, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 1 ciecze do celów przemysłowych, chłodziwa
silnikowe, dodatki chemiczne do paliw silnikowych, płyny
hamulcowe, płyny do obwodów hydraulicznych, rozpuszczalniki do lakierów, woda destylowana, woda demineralizowana, preparaty do czyszczenia tłuszczu i sadzy, płyny
akumulatorowe, odmrażacze do szyb w płynie, 3 kosmetyki
samochodowe, płyny do spryskiwaczy, płyny do szyb, środki do czyszczenia karoserii, płyny do czyszczenia tapicerki,
płyny do czyszczenia opon, płyny do czyszczenia felg, szampony do karoserii, szampony do karoserii z woskiem, środki
do czyszczenia powierzchni, preparaty do czyszczenia elementów plastikowych, płyny do czyszczenia grilla i kominka,
woda zapachowa do żelazek, płyny do mycia naczyń, środki
do prania, płyny do płukania tkanin, odświeżacze powietrza
w płynie, 4 podpałka o konsystencji żelu do grilla na bazie
alkoholu, podpałka parafinowa, podpałka z komponentów,
podpałka na bazie drewna, węgiel drzewny, brykiet, olej
parafinowy do lamp, paliwo ekologiczne na bazie alkoholu do podgrzewania potraw, paliwo do biokominków, olej
do świec, pochodni i zniczy, olej do świec, pochodni i zniczy
odstraszający komary, denaturat.
(210) 478368
(220) 2017 10 30
(731) KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) WAMAG

(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.19
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, części konstrukcji metalowych, odlewy metalowe, modele odlewnicze, 7 części maszyn górniczych, części urządzeń górniczych, maszyny dla
górnictwa, obrabiarki dla górnictwa, maszyny dla budownictwa, obrabiarki dla budownictwa, maszyny dla energetyki,
obrabiarki dla energetyki, maszyny dla transportu, obrabiarki
dla cukrowni, maszyny dla cukrowni, 12 przenośniki naziemne (transportery), 37 nadzór budowlany w zakresie projektów dla górnictwa, nadzór budowlany w zakresie projektów
dla przemysłu, nadzór budowlany w zakresie projektów dla
transportu, nadzór budowlany w zakresie projektów dla
ochrony środowiska: doradztwo budowlane, budownictwo
przemysłowe, remont maszyn górniczych, remont urządzeń
górniczych, 42 badania techniczne, badania inżynieryjne
(badania w dziedzinie mechaniki), prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, projektowanie budynków, projektowanie techniczne.
478377
(220) 2017 10 30
SKAREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola
(540) SKAREM

(210)
(731)

(531) 03.07.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, czyszczenie dywanów i chodników, czyszczenie elementów wystroju wnętrz, czyszczenie higieniczne (wanny),
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czyszczenie mebli, czyszczenie odzieży, czyszczenie okien,
czyszczenie pokryć dachowych, czyszczenie pomieszczeń
domowych, czyszczenie powierzchni handlowych, czyszczenie powierzchni podłóg, czyszczenie powierzchni ścian
(do 3 metrów), czyszczenie przemysłowe budynków, czyszczenie wanien, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie
budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie domów,
sprzątanie fabryk, sprzątanie hoteli, sprzątanie klubów
na podstawie umowy, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie
obiektów przed imprezami i po imprezach, sprzątanie placów budowy, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie sklepów, sprzątanie szkół, sprzątanie terenów miejskich,
sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie zakładów przemysłowych, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, 45 usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mienia i osób.
478389
(220) 2017 10 30
DIGITAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) LAB Digital Care
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia optyczne do wykrywania uszkodzeń sprzętu elektronicznego, urządzenia
do optycznej detekcji wad lustrzanej powierzchni wyświetlaczy telefonów i smartfonów, urządzenia elektroniczne
do skanowania, urządzenia mobilne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia mobilne, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, komputery oraz sprzęt i akcesoria komputerowe,
urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt i akcesoria
telekomunikacyjne, sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, urządzenia audio, głośniki, kamery, radia, odtwarzacze muzyczne, telefony, smartfony, telefony i akcesoria do telefonów, sprzęt fotograficzny, utrwalone na nośnikach informacje i dane, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki danych, nośniki danych, nagrane nośniki danych,
płyty (dyski), dyski twarde, pamięci USB, programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, sprzęt do nurkowania, urządzenia
do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, elektroniczne urządzenia i przyrządy do śledzenia, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektryczne
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urządzenia do lokalizacji obiektów, dekodery, elektroniczne
notatniki, elektroniczne organizery, elektroniczne terminarze
osobiste, organizery cyfrowe, generatory daty i czasu, klawiatury, urządzenia do gromadzenia danych, wzmacniacze,
urządzenia obrazujące do celów naukowych, urządzenia
i przyrządy radiowe, urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządzenia do nagrywania, termometry, wagi, alarmy, dzwonki alarmowe, urządzenia elektroniczne do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia, alkoholomierze, etui,
obudowy, torby i futerały na: telefony, smartfony, tablety,
płyty DVD, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu
i akcesoriów komputerowych, 42 usługi naukowe i technologiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii
informacyjnych, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, badania i doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo i konsultacje
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo
dotyczące rozwijania systemów komputerowych, zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, usługi techniczne w zakresie pobierania gier wideo,
usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania,
usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem
oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego,
usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, usługi
doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych,
usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, usługi informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, usługi konsultacyjne dotyczące
komputerów i informatyki, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, hosting, oprogramowanie jako
usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, elektroniczne przechowywanie
plików i dokumenty, hosting aplikacji multimedialnych, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych on-line, tworzenie kopii zapasowych
danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komórkowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji i danych,
udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianie zapasowych programów i urządzeń
komputerowych, wynajmowanie oprogramowania dla dostępów do Internetu, wynajem programów komputerowych, wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyjnych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, wynajem oprogramowania i programów komputerowych, usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych, usługi hurtowni danych
[składowanie danych], zarządzanie zasobami cyfrowymi,
wypożyczanie oprogramowania do gier wideo, rozwój
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, opracowywanie
i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, opra-
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cowywanie sprzętu do przetwarzania i dystrybucji treści
multimedialnych, usługi w dziedzinie wzornictwa przemysłowego dotyczącego komputerów, usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi badawczo - rozwojowe dotyczące sprzętu komputerowego,
testowanie sprzętu komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudowanych, aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom
komputerowym, aktualizacja programów komputerowych,
diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, naprawa uszkodzonych programów komputerowych,
modyfikowanie programów komputerowych, konserwacja
programów komputerowych, instalacja oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania sprzętowego,
opracowywanie baz danych, opracowywanie oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, opracowywanie oprogramowania do systemów
łączności, opracowywanie oprogramowania do gier wideo,
opracowywanie oprogramowania do przetwarzania obrazu,
programowanie komputerów do celów telekomunikacji,
programowanie komputerowe w zakresie gier komputerowych, programowanie komputerowe w zakresie gier wideo
i gier komputerowych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, powielanie programów komputerowych: usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony
danych, odblokowywanie telefonów komórkowych, odbudowa baz danych na rzecz innych, odzyskiwanie danych
komputerowych, odzyskiwanie danych ze smartfonów,
opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, usługi w zakresie sieciowych zapór komputerowych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych,
wypożyczanie urządzeń kodujących, wypożyczanie sprzętu
komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych,
wypożyczanie nośników danych, usługi inżynieryjne, usługi
w zakresie miernictwa i eksploracji, badania inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, prowadzenie badań inżynierskich, przygotowywanie raportów technicznych, testy inżynieryjne,
usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącznościowych, usługi inżynieryjne dotyczące technologii informacyjnej, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii komunikacyjnej, analiza projektu produktu: badanie jakości
produktów.
(210) 478404
(220) 2017 10 30
(731) ZONA DESIGN LUBERDA SPÓŁKA JAWNA, Białka
(540) zona design

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
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z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw
sztucznych, zawarte w tej klasie, drabiny i ruchome schody,
niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych,
plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, akcesoria do przechowywania ubrań, altany [meble], barki [meble], barki przenośne [meble], biblioteczki [regały na książki],
biurka i stoły, biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli],
blaty stołowe, cokoły [meble], dekoracyjne panele drewniane
[meble], drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli,
drzwi do szaf, drzwi przechylne metalowe [części mebli], drzwi
przechylne niemetalowe [części mebli], duże wyściełane fotele, dywanowe podkładki ochronne pod nogi mebli, ekrany
działowe w formie mebli, ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, elementy meblowe, elementy wnętrza
szaf, fotele biurowe, fotele bujane, fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele rozkładane
z podnóżkiem, fotele z regulowanym oparciem i podparciem
dla nóg [meble], fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, gabloty
szklane, garderoby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, komody [meble], kredensy, kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane do użytku przez osoby
z trudnościami w poruszaniu się, krzesła składane, kufry [szafki],
lady do celów prezentacji, lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławki do boisk sportowych, ławki z półkami, ławki metalowe, ławostoły, ławy [meble], leżaki do opalania, łóżka
plażowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra (srebrzone
szkło), meble, meble antyczne, meble bambusowe, meble biurowe, meble dla dzieci, meble do salonu, meble do siedzenia,
meble do wnętrz, meble domowe, meble do wyposażenia
sklepów, meble drewniane, meble gięte, meble kuchenne,
meble łazienkowe, meble metalowe, meble na miarę (do zabudowy), meble ogrodowe, meble ogrodowe z aluminium,
meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble stołówkowe,
meble sypialne, meble szkolne, meble tapicerowane, meble
trzcinowe, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne,
meble wypoczynkowe, meble zawierające łóżka, meblościanki, otomany, panele meblowe, parawany [meble], podnóżki,
półki metalowe, półki na żywność, przenośne biurka, przenośne meble wystawowe, ramy, regały składane, rozkładane fotele, ściany działowe [meble], skrzynie, skrzynie [meble], sofy
rozsuwane, sofy ścienne, stojaki będące meblami wykonane
z materiałów niemetalowych, stojaki [meble] na antałki, stojaki
na biurka [meble], stojaki na parasole, stojaki, półki, stoliki, stoły
do masażu, stoły do pracy, stoły metalowe, stoły [meble], stoły
marmurowe, stoły na jednej nodze, stoły warsztatowe, szafki
[meble], szafki kuchenne, szafki do sypialni, szafki do łazienek,
szafki metalowe [meble], szafki ścienne, szafki z lustrami, szafy
[meble], szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, szuflady
[części mebli], tablice w postaci mebli, taborety, toaletki, tapczany posiadające miejsce do przechowywania, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki
na ubrania, witryny, wózki meblowe, wyposażenie łazienek
w formie mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, żaluzje
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zestawy mebli kuchennych, karimaty, elementy wystroju wnętrz
wykonane z tkanin [poduszki], łóżka, materace, składane łóżka,
sofa nadmuchiwana, lustra [meble], lustra ścienne, rolety wewnętrzne, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne okienne,
żaluzje drewniane, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie, żaluzje z lamelami [wewnętrzne], manekiny na ubrania,
figurki drewniane, dekoracje wiszące [ozdoby], popiersia
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, popiersia
z kości, rzeźby drewniane, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, zwierzęta wypchane, lustra [nieprzenośne], beczki i beczułki, niemetalowe, komody ścienne, pojemniki z kości, pojemniki z rogu, pojemniki z trzciny, pudełka z drewna, pudełka
z tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe,
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zbiorniki do składowania z drewna, kosze niemetalowe, skrzynki na listy niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki drewniane, skrzynki z tworzyw sztucznych, drabiny, niemetalowe, drabiny z tworzyw sztucznych, manekiny, manekiny
krawieckie, meble do eksponowania towarów, tablice do prezentacji, 35 doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych
online, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie
sieci telematycznych i telefonicznych, informacja marketingowa, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing
internetowy, oferowanie próbek produktów, pośrednictwo
w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w Internecie, projektowanie broszur reklamowych, promocja
sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie dzieł
sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem strony internetowej, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, promowanie towarów i usług
osób trzecich w Internecie, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi promocyjne i reklamowe,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi
reklamowe za pośrednictwem internetu, usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie marketingu
produktów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, pokazy towarów, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów i usług, przygotowywanie wystaw
w celach handlowych, rozpowszechnianie reklam poprzez internet, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo
w zakresie marketingu, konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie, na rzecz innych
osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], informacje i doradztwo
w zakresie handlu zagranicznego, informacje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów i usług,
informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie
technik sprzedaży i programów sprzedaży, nabywanie towarów i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz
innych, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów
i usług, telemarketing, udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, usługi agencji importowo - eksportowych, usłu-
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gi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie zamówień online, usługi zarządzania sprzedażą, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, dostarczanie informacji
handlowych, informacja handlowa wspomagana komputerowo, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie katalogów informacji
biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych
online w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi w zakresie informacji handlowej, analizy badań rynkowych,
badania rynkowe, nabywanie informacji handlowych.
478407
(220) 2017 10 30
ELECTRO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Waksmund
(540) ELECTRO 5

(210)
(731)

(531)

24.15.03, 24.15.13, 26.04.02, 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.13
(510), (511) 6 przewody centralnego ogrzewania, drabiny
metalowe, drut aluminiowy, drut metalowy, drut ze stali,
drut ze stopów metali nieszlachetnych, drut żelazny, mate-
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riały zbrojeniowe dla budownictwa, drut z miedzi nieizolowany, miedź surowa lub półprzetworzona, nity metalowe,
przewody metalowe, przewody wodociągowe, rury i rurki
ze stali, rusztowania metalowe, metalów słupy linii elektrycznych, 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, alarmy
dźwiękowe, anody, anteny, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, drut miedziany izolowany, druty jako przewody elektryczne, druty jako przewody telefoniczne, druty
jako przewody telegraficzne, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno - sterujące,
elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje elektryczne
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne jako
światłowody, lampy elektronowe, lampy katodowe, lampy
optyczne, przewodniki elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, transformatory elektryczne,
transformatory podnoszące napięcie, tranzystory, triody
napięciowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, elektryczne urządzenia antyinterferencyjne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, wtyczki, gniazdka i inne
kontakty jako złącza elektryczne, 11 grzejniki do centralnego
ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, lampiony, obudowy do lamp, osłony do lampy, rury do lampy,
lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy
oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarówki
oświetleniowe, reflektory do lamp, szkła do lamp, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych,
elektryczne żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe
LED, oprawy oświetleniowe LED, oświetlenie indukcyjne.
(210)
(731)
(540)
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tryczne urządzenia antyinterferencyjne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, wtyczki, gniazdka i inne
kontakty jako złącza elektryczne, 11 grzejniki do centralnego
ogrzewania, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, lampiony, obudowy do lamp, osłony do lampy, rury do lampy,
lampy elektryczne, oprawki do lamp elektrycznych, lampy
oświetleniowe, lampy uliczne, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki, lampy luminescencyjne oświetleniowe, urządzenia i instalacje do oświetlenia, żarówki
oświetleniowe, reflektory do lamp, szkła do lamp, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych,
elektryczne żarniki do lamp, elektryczne żarniki do ogrzewania, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe
LED, oprawy oświetleniowe LED, oświetlenie indukcyjne.
478420
(220) 2017 10 30
CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PREMIUM EXPORT LAGER 1845 OKOCIM O.K.BEER
BREWED & BOTTLED IN POLAND OKOCIM BREWERY
RECIPE

(210)
(731)

478408
(220) 2017 10 30
ELECTRO 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Waksmund

(531)
(531) 24.15.03, 24.15.13, 29.01.12
(510), (511) 6 przewody centralnego ogrzewania, drabiny
metalowe, drut aluminiowy, drut metalowy, drut ze stali,
drut ze stopów metali nieszlachetnych, drut żelazny, materiały zbrojeniowe dla budownictwa, drut z miedzi nieizolowany, miedź surowa lub półprzetworzona, nity metalowe,
przewody metalowe, przewody wodociągowe, rury i rurki
ze stali, rusztowania metalowe, metalowe słupy linii elektrycznych, 9 alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe,
alarmy dźwiękowe, anody, anteny, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, drut miedziany izolowany, druty jako
przewody elektryczne, druty jako przewody telefoniczne,
druty jako przewody telegraficzne, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne jako światłowody, lampy elektronowe, lampy katodowe,
lampy optyczne, przewodniki elektryczne, elektryczne tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, transformatory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, tranzystory, triody
napięciowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, elek-

02.03.04, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.17,
26.01.18, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne.
478614
(220) 2017 11 03
DOTPR SKOWRONEK, ŁAŹNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Poznań
(540) gms
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 agencje reklamowe, impresariat w działalności artystycznej, kolportaż próbek, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, optymalizacja stron
internetowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja filmów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, usługi marketingowe, usługi public re-
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lations, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów
społecznościowych.
478617
(220) 2017 11 03
ORFEO FUNDACJA IMIENIA BOGUSŁAWA
KACZYŃSKIEGO, Warszawa
(540) BOGUSŁAW KACZYŃSKI
(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, 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,
(210)
(731)
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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.
478621
(220) 2017 11 03
ORFEO FUNDACJA IMIENIA BOGUSŁAWA
KACZYŃSKIEGO, Warszawa
(540) FESTIWAL IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO
(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: urządze(210)
(731)
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nia 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, 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 wi-
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deo, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, udostępnianie muzyki cyfrowej
z Internetu.
478704
(220) 2017 11 08
CIECZKO MAREK ZAKŁAD STOLARSKI BOBAS,
Grzybno
(540) BOBAS
(210)
(731)

(531) 02.05.06, 26.01.14, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 20 meble.
(210) 478721
(220) 2017 11 08
(731) SOSNOWSKA PAULINA, Olsztyn
(540) babo naturalne bardziej niż myślisz

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 3 emulsje chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, preparaty do demakijażu, zestawy kosmetyków, 24 ręczniki, ściereczki do usuwania makijażu.
479056
(220) 2017 11 16
POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) LOT KOLEKCJONER

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.07
(510), (511) 35 obsługa systemów premiowych do korzystania z lotów, hoteli, wynajmu samochodów i kart kredytowych,
obsługa programów lojalnościowych, programy motywacyjne, obsługa programów Frequent Flyer [dla osób odbywających częste podróże lotnicze], administrowanie programów
dla stałych klientów często odbywających podróże lotnicze,
administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących
zniżki lub zachęty, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, udostępnianie nagród
dla stałych klientów często odbywających podróże lotnicze,
promocja usług turystycznych za pomocą motywacyjnych
programów z nagrodami dla osób często odbywających
podróże, administrowanie programami lojalnościowymi
i motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi,
usługi zarządzania programami lojalnościowymi w zakresie transportu, promowanie sprzedaży za pośrednictwem
programów lojalnościowych dla klientów, usług w zakresie
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalność
klientów, organizowanie konsumenckich programów lojal-
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nościowych zarządzanie nimi, organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych, lub
reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, usługi marketingowe i promocyjne dla
osób trzecich, usługi prenumeraty gazet (dla osób trzecich),
organizacyjne usługi konsultingowe i zarządzanie działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, rozlepianie
plakatów reklamowych, szacunki, wycena działalności handlowej, agencje informacji handlowej, analizy kosztów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wypożyczanie maszyn i urządzeń biurowych, transkrypcja, prowadzenie ksiąg,
doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, reklamy
prasowe, dekoracja wystaw sklepowych, pokazy towarów,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej lub przemysłowej, aktualizacja materiałów reklamowych, powielanie
dokumentów, badania rynkowe, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, zbieranie i systematyzacja danych w pliku centralnym, komputerowe zarządzanie
plikami, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
badania opinii publicznej, rekrutacja personelu, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży (dla osób trzecich), publikowanie tekstów reklamowych, służby informacyjne, sporządzanie wyciągów z kont, usługi sekretarskie, informacje
statystyczne, weryfikacja rachunków, zarządzanie premiami
promocyjnymi, 41 administrowanie loteriami na rzecz osób
trzecich, prowadzenie konkursów telefonicznych, organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi
w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi rozrywkowe związane
z konkursami.
479057
(220) 2017 11 16
POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) LOT DLA FIRM

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.07.07
(510), (511) 35 obsługa systemów premiowych do korzystania z lotów, hoteli, wynajmu samochodów i kart kredytowych, obsługa programów lojalnościowych, programy
motywacyjne, obsługa programów Frequent Flyer [dla osób
nieodbywających częste podróże lotnicze], administrowanie programów dla stałych klientów często odbywających
podróże lotnicze, administrowanie programami lojalności
konsumenta, administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, usługi administracyjne
w zakresie kart lojalnościowych, doradztwo organizacyjne
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, udostępnianie nagród dla stałych klientów często odbywających
podróże lotnicze, promocja usług turystycznych za pomocą
motywacyjnych programów z nagrodami dla osób często
odbywających podróże, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, zarządzanie programami
lojalnościowymi, usługi zarządzania programami lojalnościowymi w zakresie transportu, promowanie sprzedaży za po-
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średnictwem programów lojalnościowych dla klientów,
usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalność klientów, organizowanie konsumenckich
programów lojalnościowych zarządzanie nimi, organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych, lub reklamowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, reklama, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością
gospodarczą, prace biurowe, usługi marketingowe i promocyjne dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet (dla osób
trzecich), organizacyjne usługi konsultingowe i zarządzanie
działalnością gospodarczą, profesjonalne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, rozlepianie plakatów reklamowych, szacunki, wycena działalności
handlowej, agencje informacji handlowej, analizy kosztów,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wypożyczanie
maszyn i urządzeń biurowych, transkrypcja, prowadzenie
ksiąg, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, reklamy prasowe, dekoracja wystaw sklepowych, pokazy towarów, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej lub
przemysłowej, aktualizacja materiałów reklamowych, powielanie dokumentów, badania rynkowe, organizacja wystaw
w celach handlowych i reklamowych, zbieranie i systematyzacja danych w pliku centralnym, komputerowe zarządzanie
plikami, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
badania opinii publicznej, rekrutacja personelu, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży (dla osób trzecich), publikowanie tekstów reklamowych, służby informacyjne, sporządzanie wyciągów z kont, usługi sekretarskie, informacje
statystyczne, weryfikacja rachunków, zarządzanie premiami
promocyjnymi, 41 administrowanie loteriami na rzecz osób
trzecich, prowadzenie konkursów telefonicznych, organizowanie gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi
w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi rozrywkowe związane
z konkursami.
(210) 479083
(220) 2017 11 17
(731) KARWACKA-RÓZGA ANITA PRONESS, Legnica
(540) mv myvita

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.09.01, 05.03.11
(510), (511) 5 suplementy diety, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata,
kakao i nienaturalna kawa, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól,
musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów.
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479100
(220) 2017 11 17
SCHAAP-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Połczyno
(540) KASZËBSKÔ KÙRA MIESZANKA PASZOWA
(210)
(731)

(531) 03.07.03, 05.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 karmy i pasza oraz mieszanki paszowe dla
zwierząt.
479104
(220) 2017 11 17
SECESPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Gdański
(540) Ciepło Skondensowane

(210)
(731)

(531) 01.15.05, 14.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 systemy sterowania i regulacji układów centralnego ogrzewania, odzież robocza ochronna (chroniąca
przed wypadkami lub urazami), 11 kondensacyjne kotły gazowe, wymienniki ciepła do ciepłej wody użytkowej, 37 usługi instalacji i serwisu kotłów gazowych i wymienników ciepła.
479217
(220) 2017 11 20
PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PHARMACANN POLSKA
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 05.03.11, 24.13.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby
medyczne przeznaczone do zapobiegania, leczenia lub
łagodzenia przebiegu chorób, suplementy diety, odżywki,
zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów
leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecz-
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nicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych,
żywność dla niemowląt: suplementy diety do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, materiały opatrunkowe - plastry, opatrunki gipsowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
10 inhalatory, inhalatory medyczne, inhalatory do użytku
medycznego, inhalatory do użytku leczniczego, strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi reklamy, promocji oraz
sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność, żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, preparaty ziołowe w tym kremy, lotiony,
olejki i balsamy, suplementy diety i odżywki, miody, zioła
lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze
na bazie: jeżówki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu: specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych,
miodu, produktów farmaceutycznych, suplementów diety,
wyrobów medycznych, odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności organicznej, żywności
dla wegan i wegetarian, soków, napojów, kosmetyków
organicznych, naturalnych kosmetyków, dermokosmetyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu
pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków
czystości, środków czyszczących biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia, czekolad, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
42 badania naukowe, medyczne badania naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania naukowe dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania
naukowe dotyczące chemii, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe z zakresu bakteriologii, badania naukowe z zakresu
biologii, badania naukowe w dziedzinie farmacji, badania
naukowe z zakresu genetyki, badania naukowe do celów
medycznych, badania naukowe w zakresie genetyki roślin,
badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe
prowadzone przy użyciu baz danych, badania naukowe
w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji włosów, badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób
nowotworowych, zintegrowane badania naukowe w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach,
44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin,
uprawa roślin włóknistych, uprawa roślin przyprawowych
i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, usługi lekarskie,
przygotowywanie i wydawanie lekarstw, usługi w zakresie
badań lekarskich, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
fizjoterapia, usługi fizjoterapii.
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(210) 479236
(220) 2017 11 21
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Intymna Biozgodna formuła
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, koncentraty nawilżające, środki do mycia
i kąpieli, mydła, płyny i żele do higieny intymnej, preparaty
do higieny intymnej, olejki eteryczne, niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do depilacji, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycznych,
preparaty antybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, intymne preparaty nawilżające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.
(210) 479238
(220) 2017 11 21
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Intymna Pure Aqua formula
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, koncentraty nawilżające, środki do mycia
i kąpieli, mydła, płyny i żele do higieny intymnej, preparaty
do higieny intymnej, olejki eteryczne, niemedyczne preparaty toaletowe, preparaty kosmetyczne do depilacji, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty farmaceutyczne, kosmetyki do celów medycznych,
preparaty antybakteryjne, środki odkażające, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, intymne preparaty nawilżające, wkładki higieniczne, produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry o działaniu leczniczym, preparaty przeciwgrzybiczne, produkty higieniczne, kąpiele lecznicze.
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konferencji biznesowych, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
seminariów i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, usługi
w zakresie konferencji, organizowanie spotkań i konferencji,
organizowanie konferencji związanych z rozrywką, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie
konferencji związanych z reklamą, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji
w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie konferencji związanych
z handlem, planowanie konferencji w celach edukacyjnych,
organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony
internetowej, badania edukacyjne.
479337
(220) 2017 11 23
KŁOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabrze
(540) naturalnie LODY

(210)
(731)

(210) 479247
(220) 2017 11 21
(731) HOFFMANN PIOTR, Szczecin
(540) BLACK WEEK

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 reklama i marketing, marketing internetowy,
afiliacyjny, referencyjny, bezpośredni, finansowy, kampanie
marketingowe, usługi marketingowe, marketing dotyczący
promocji, usługi marketingu bezpośredniego, usługi agencji marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu
i publicity.
479327
(220) 2017 11 23
HORTUS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Malinowe FACTORY

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 telekomunikacja informacyjna (w tym strony
internetowe), transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie [kamery internetowe], działalność portali internetowych, 41 organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, organizowanie konferencji, prowadzenie

(531) 08.01.18, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 koktajle mleczne, napoje mleczne, przekąski
na bazie owoców, 30 lody, lody z owocami, lody w proszku,
lody na patyku, lody bez mleka, napoje na bazie kawy zawierające lody, mrożone jogurty i sorbety, kawa, ciasta, ciastka,
torty, 43 restauracje, kawiarnie, lodziarnie, usługi barowe,
usługi cateringowe.
(210) 479340
(220) 2017 11 23
(731) PODWYSOCKA KINGA CONSULTING, Łódź
(540) H Humanza Bo najważniejszy jest człowiek

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, biura pośrednictwa pracy, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, opracowywanie CV dla osób
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trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu,
rekrutacja personelu, 41 doradztwo zawodowe, informacja
o edukacji, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi przekwalifikowania zawodowego.
479409
(220) 2017 11 24
ŚWIT PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NEXXOGENE
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, olejki mineralne [kosmetyki], kosmetyki zawierające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki do użytku osobistego,
kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki
upiększające, kosmetyki do makijażu, płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki do pielęgnacji
urody, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w postaci płynów,
kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające przeciw starzeniu się
do użytku jako kosmetyki, kremy chroniące przed słońcem
[kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], kremy tonizujące [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], koncentraty nawilżające [kosmetyki], płyny do twarzy
[kosmetyki], kremy na noc [kosmetyki].
(210)
(731)

(210) 479448
(220) 2017 11 27
(731) CZARSKA KLAUDIA, Warszawa
(540) MeBeing FITNESS

komiksy, książki, mapy, materiały do nauczania z wyjątkiem
aparatów i z wyłączeniem materiałów do nauczania w postaci zadrukowanych karteczek, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki, naklejki, notatniki, obwoluty na luźne
kartki, piórniki, podręczniki, przybory szkolne, publikacje, pudełka kartonowe lub papierowe, reprodukcje graficzne, rysunki, teczki, skoroszyty, segregatory, tablice arytmetyczne,
wydruki graficzne, wyroby z kartonu, zakładki do książek, zeszyty, almanachy, karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
karty pocztowe, katalogi, prospekty, ulotki.
(210) 479463
(220) 2017 11 27
(731) TRZCIŃSKI PIOTR JERZY, Kraków
(540) alumatex producent wycieraczek systemowych

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 6 kraty metalowe, podłogowe wycieraczki metalowe, włazy rewizyjne, klapy rewizyjne, części metalowe
do podłogowych wycieraczek, podstawy z odpływem pod
wycieraczki podłogowe, listwy i profile metalowe do wycieraczek podłogowych, 17 podłogowe wycieraczki gumowe,
27 podłogowe wycieraczki z wkładem z materiałów tekstylnych, wykładziny podłogowe izolujące, maty i wycieraczki podłogowe, wycieraczki i części tekstylne lub gumowe
z profilami aluminiowymi, wycieraczki montażowe, dekoracyjne, wykończeniowe dla budownictwa i wyposażenia
wnętrz, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej podłogowych wycieraczek i ich części, usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych
i reklamowych oraz promocji sprzedaży podłogowych wycieraczek i ich części, organizowanie sprzedaży podłogowych wycieraczek i ich części w trybie aukcji i przetargów
publicznych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej
i Internetu.
479494
(220) 2017 11 28
STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW
WIELKOPOLSKA, Poznań
(540) Marcińskie

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 25 odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
479462
(220) 2017 11 27
WYDAWNICTWO SYNAPSA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) Językownik

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 20.07.01, 20.07.02
(510), (511) 16 bloczki do pisania, broszury, czasopisma,
diagramy, gazety, globusy ziemskie, indeksy, skorowidze,
kalendarze, w tym z kartkami do zrywania, karty indeksowe,

35

(531)

29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 05.11.15, 02.01.02,
02.01.20
(510), (511) 32 piwo.
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(210) 479502
(220) 2017 11 28
(731) BŁAHUSZEWSKI JACEK, Straszyn
(540) ŚwiatSypialni.pl

Nr ZT07/2018

i/lub hurtowej związane z materiałami piśmiennymi, drukami, artykułami papierniczymi, meblami, wyposażeniem
domu, w tym świadczone online.
479564
(220) 2017 11 30
EDUSENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) EduSense#UczymyDzieciProgramować
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, publikacje elektroniczne, w tym
do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne w postaci
biuletynów informacyjnych, gazet, czasopism, katalogów,
publikacje elektroniczne, w tym materiały dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenie zajęć, urządzenia
oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji
dźwięku i/lub obrazu, roboty humanoidalne wyposażone
w sztuczną inteligencję, 16 publikacje drukowane, biuletyny informacyjne, gazety, czasopisma, katalogi, drukowane
materiały dydaktyczne, w tym materiały dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenie zajęć, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne,
zabawki do odtwarzania dźwięku, gry, gry elektroniczne,
41 edukacja, nauczanie, w tym przy wykorzystaniu Internetu,
działalność naukowo - dydaktyczna, usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów edukacyjnych, informacja o edukacji, prowadzenie szkoły, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie książek, podręczników, kształcenie praktyczne, usługi
wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, w tym
materiałów dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenia zajęć, wydawanie biuletynów, gazet, czasopism, katalogów, e-booków i audiobooków, usługi informacyjne dotyczące edukacji, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism.
(210)
(731)

(531) 01.07.06, 27.05.01
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, materiały drukowane,
artykuły piśmiennicze, teczki, książki, broszury, prospekty, podręczniki, periodyki, almanachy, poradniki, raporty,
skorowidze, diagramy, afisze, plakaty, albumy ilustrowane,
księgi pamiątkowe, katalogi, foldery informacyjne, notatniki, kalendarze, zakładki do książek, skoroszyty, okładki,
obwoluty, czyste kartki do notowania, artykuły biurowe,
druki, formularze czyste, fotografie, odbitki, reprodukcje
graficzne, stemple do znakowania, emblematy drukowane,
pieczęcie papierowe, materiały informacyjne i dydaktyczne
na foliach, 20 meble, osprzęt niemetalowy do mebli, meble wypoczynkowe, łóżka, konstrukcje drewniane i stelaże
do łóżek, osprzęt do łóżek niemetalowy, kołyski bujane,
kojce dla dzieci, materace, poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej, posłania dla zwierząt domowych, karnisze do firanek, rozsuwane szyny z tworzyw sztucznych
do firanek, sprzęt do firan i zasłon, 24 bielizna pościelowa,
poszewki na poduszki, poszwy na kołdry, prześcieradła,
pokrowce i narzuty na meble, kapy na łóżka, koce na łóżka
i kanapy, pokrycia na meble, pokrycia na materace, ochronne pokrowce na materace i meble, pledy, zasłony i firany
tekstylne lub z tworzyw sztucznych, 35 agencje importu-eksportu towarów, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej związane z materiałami piśmiennymi, drukami,
artykułami papierniczymi, meblami, wyposażeniem domu,
w tym świadczone on-line.
(210) 479504
(220) 2017 11 28
(731) BŁAHUSZEWSKI JACEK, Straszyn
(540) Świat Sypialni
(510), (511) 16 publikacje drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, materiały drukowane, artykuły piśmiennicze, teczki, książki, broszury, prospekty, podręczniki,
periodyki, almanachy, poradniki, raporty, skorowidze, diagramy, afisze, plakaty, albumy ilustrowane, księgi pamiątkowe,
katalogi, foldery informacyjne, notatniki, kalendarze, zakładki
do książek, skoroszyty, okładki, obwoluty, czyste kartki do notowania, artykuły biurowe, druki, formularze czyste, fotografie, odbitki, reprodukcje graficzne, stemple do znakowania,
emblematy drukowane, pieczęcie papierowe, materiały
informacyjne i dydaktyczne na foliach, 20 meble, osprzęt
niemetalowy do mebli, meble wypoczynkowe, łóżka, konstrukcje drewniane i stelarze do łóżek, osprzęt do łóżek niemetalowy, kołyski bujane, kojce dla dzieci, materace, poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej, posłania dla zwierząt
domowych, karnisze do firanek, rozsuwane szyny z tworzyw
sztucznych do firanek, sprzęt do firan i zasłon, 24 bielizna
pościelowa, poszewki na poduszki, poszwy na kołdry, prześcieradła, pokrowce i narzuty na meble, kapy na łóżka, koce
na łóżka i kanapy, pokrycia na meble, pokrycia na materace, ochronne pokrowce na materace i meble, pledy, zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, 35 agencje
importu-eksportu towarów, pośrednictwo w działalności
handlowej dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej

(210) 479568
(220) 2017 11 30
(731) TOPÓR PIOTR, Bańska Niżna
(540) 2 START ISOTONIC DRINK

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.07.17
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność, napoje i substancje
przystosowane do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa i do celów farmaceutycznych, napoje, napary i nalewki
lecznicze, oleje i zioła lecznicze, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych, maści i mazidła do celów farmaceutycznych, mineralne dodatki do żywności, preparaty
medyczne do odchudzania, pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, środki do oczyszczania i odświeżania powietrza, środki przeciwbólowe
i przeczyszczające, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, leki uspakajające i wzmacniające, preparaty witaminowe, preparaty weterynaryjne, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje energetyczne, napoje izotoniczne, wody mineralne,
wody gazowane, napoje owocowe, soki owocowe, syropy,
esencje i inne preparaty do przyrządzania napojów, tabletki
i proszki do przyrządzania napojów.

Nr ZT07/2018
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479574
(220) 2017 11 30
EDUSENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) EDU SENSE
(210)
(731)

37

cze, dmuchawy kominowe, ruszty, płyty grzejne do kotłów
grzewczych, palniki, paleniska, kotły przemysłowe, zasuwy
do kotłów, popielniki do kotłów, prefabrykowane elementy
pieców, urządzenia wspomagające do pieców, urządzenia
do zasilania kotłów paliwem, pokrywy jako części kotłów, dysze regulacyjne jako części kotłów, 19 niemetalowe materiały
budowlane, płyty betonowe ognioodporne, cement do budowy paleniska, niemetalowe ogniotrwałe wyłożenia kotłów,
elementy betonowe i ceramiczne do użytku w kotłach, beton ogniotrwały, 37 usługi w zakresie instalacji, serwisowania
oraz modernizacji i naprawy kotłów i instalacji grzewczych.
479599
(220) 2017 11 30
POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) BEER CRUNCH IDEALNE DO PIWA
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, publikacje elektroniczne, w tym
do pobrania, e-booki, publikacje elektroniczne w postaci
biuletynów informacyjnych, gazet, czasopism, katalogów,
publikacje elektroniczne, w tym materiały dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenie zajęć, urządzenia
oraz sprzęt do przetwarzania i przesyłania danych, urządzenia oraz sprzęt do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji
dźwięku i/lub obrazu, roboty humanoidalne wyposażone
w sztuczną inteligencję, 16 publikacje drukowane, biuletyny informacyjne, gazety, czasopisma, katalogi, drukowane
materiały dydaktyczne, w tym materiały dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenie zajęć, 28 zabawki, zabawki manualne, zabawki ruchome, zabawki elektroniczne,
zabawki do odtwarzania dźwięku, gry, gry elektroniczne,
41 edukacja, nauczanie, w tym przy wykorzystaniu Internetu,
działalność naukowo - dydaktyczna, usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów edukacyjnych, informacja o edukacji, prowadzenie szkoły, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikowanie książek, podręczników, kształcenie praktyczne, usługi
wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, w tym
materiałów dla szkół i nauczycieli do samodzielnego prowadzenia zajęć, wydawanie biuletynów, gazet, czasopism, katalogów, e-booków i audiobooków, usługi informacyjne dotyczące edukacji, udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism.
(210) 479575
(220) 2017 11 30
(731) STRZELCZYK MARIAN EKO-WERY, Kwidzyn
(540) PALNIK DYMU
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane, płyty
betonowe ognioodporne, cement do budowy paleniska,
niemetalowe ogniotrwałe wyłożenia kotłów, elementy betonowe i ceramiczne do użytku w kotłach, beton ogniotrwały.
(210) 479576
(220) 2017 11 30
(731) STRZELCZYK MARIAN EKO-WERY, Kwidzyn
(540) PALNIK WERY
(510), (511) 11 urządzenia grzewcze na paliwo stałe, płynne
i gazowe, kotły grzewcze centralnego ogrzewania, części zamienne do kotłów grzewczych, kanały kominowe do kotłów
grzewczych, instalacje do centralnego ogrzewania, armatura
do kotłów, płyty akumulacyjne do kotłów, wymienniki ciepła do kotłów grzewczych, urządzenia grzewcze, urządzenia wentylacyjne, urządzenia chłodnicze, instalacje grzew-

(531) 02.09.14, 11.03.02, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 29 bakalie, bakalie przetworzone, bakalie pokrywane - w polewie, cebula prażona, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, chipsy owocowe,
czipsy ziemniaczane, daktyle, krokiety, miąższ owoców, migdały, migdały spreparowane, nasiona spożywcze, opiekane
wodorosty, orzechy preparowane, orzeszki ziemne, orzeszki
arachidowe, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki nerkowca, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce
puszkowane, pestki słonecznika, pistacje, przekąski owocowe, płatki ziemniaczane, przekąski na bazie bakalii, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
na bazie warzyw, przetworzone nasiona, rodzynki, skórki
owocowe, suszone owoce, suszone owoce subtropikalne,
warzywa suszone, wiórki kokosowe, 30 batony lukrecjowe
[cukiernictwo], biszkopty, brioszki [bułeczki słodkie], bułka
tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka,
ciasto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier,
cukierki miętowe, cukierki, curry [przyprawa], galaretki owocowe [słodycze], gofry, guma do żucia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kasza owsiana, mąka owsiana grubo
zmielona, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
krakersy, kukurydza palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, marynaty, mąka gorczycowa, muesli, musy
czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], naleśniki, orzechy w czekoladzie, owies gnieciony, owies łuskany,
pasta migdałowa, pastylki [cukierki], paszteciki, piernik, pizze, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, pomadki [cukierki], potrawy na bazie mąki, pralinki, prażona kukurydza
[popcorn], produkty z mąki mielonej, produkty spożywcze
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na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], słodycze, słodycze [cukierki], słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, suchary,
tarty z owocami, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby z kakaa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki.
479602
(220) 2017 11 30
POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator
(540) BEER CRUNCH

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 29 bakalie, bakalie przetworzone, bakalie pokrywane - w polewie, cebula prażona, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, czipsy odtłuszczone, chipsy owocowe,
czipsy ziemniaczane, daktyle, krokiety, miąższ owoców, migdały, migdały spreparowane, nasiona spożywcze, opiekane
wodorosty, orzechy preparowane, orzeszki ziemne, orzeszki
arachidowe, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzeszki arachidowe preparowane, orzeszki nerkowca, owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce
puszkowane, pestki słonecznika, pistacje, przekąski owocowe, płatki ziemniaczane, przekąski na bazie bakalii, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski
na bazie warzyw, przetworzone nasiona, rodzynki, skórki
owocowe, suszone owoce, suszone owoce subtropikalne,
warzywa suszone, wiórki kokosowe, 30 batony lukrecjowe
[cukiernictwo], biszkopty, brioszki [bułeczki słodkie], bułka
tarta, bułki, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciasta mączne, ciastka ryżowe, ciasto na ciastka,
ciasto w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, cukier,
cukierki miętowe, cukierki, curry [przyprawa], galaretki owocowe [słodycze], gofry, guma do żucia, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, kasza owsiana, mąka owsiana grubo
zmielona, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi,
krakersy, kukurydza palona, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, marynaty, mąka gorczycowa, muesli, musy
czekoladowe, musy deserowe, musy owocowe [sosy], naleśniki, orzechy w czekoladzie, owies gnieciony, owies łuskany,
pasta migdałowa, pastylki [cukierki], paszteciki, piernik, pizze, placki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, pomadki [cukierki], potrawy na bazie mąki, pralinki, prażona kukurydza
[popcorn], produkty z mąki mielonej, produkty spożywcze
na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, ptifurki [ciasteczka], słodycze, słodycze [cukierki], słodycze do ssania, słodycze ozdobne na choinki, suchary,
tarty z owocami, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze
na bazie orzechów arachidowych, wyroby z kakaa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, żywność na bazie mąki.
(210)
(731)

479605
(220) 2017 11 30
POL-ENSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zator

Nr ZT07/2018

(540) Musli Serduszka

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 30 biszkopty, chipsy [produkty zbożowe], ciasta,
ciastka ryżowe, ciastka, wyroby cukiernicze, kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza palona,
makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, muesli, naleśniki, płatki kukurydziane, płatki owsiane, potrawy na bazie
mąki, pralinki, produkty spożywcze na bazie owsa, preparaty zbożowe, przekąski z muesli, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, ptifurki [ciasteczka], wysoko-proteinowe batoniki
zbożowe, żywność na bazie mąki.
(210) 479617
(220) 2017 12 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA OXYGEN INFUSION. ODDECH DLA SKÓRY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 479619
(220) 2017 12 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA OXYGEN INFUSION. ŻYCIE DLA SKÓRY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 479621
(220) 2017 12 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA TLENOWY KREM – ODDECH DLA SKÓRY.
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
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maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 479623
(220) 2017 12 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA TLENOWY KREM – DETOKS I ODMŁODZENIE.
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 479624
(220) 2017 12 01
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA TLENOWY KREM – ŻYCIE DLA SKÓRY.
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
479627
(220) 2017 12 01
SKWAREK ARKADIUSZ, WITCZAK MIKOŁAJ SPEED-UP
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) proX
(210)
(731)
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we do łóżek, wysokie krzesła dla dzieci, leżaki, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
fakturowanie, agencje importowo-eksportowe, informacja
o działalności gospodarczej, analiza kosztów, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, outsourcing [doradztwo handlowe], usługi porównywania cen, public relations, rachunkowość, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy
radiowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, edycja tekstów,reklama telewizyjna, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, informacja handlowa oraz udzielanie
porad konsumentom [punkty informacji konsumenckiej],
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych,kreowanie wizeruneku firmy, usług, towarów, wyceny handlowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi.
479668
(220) 2017 12 04
SINIAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) przetyczka wieszaka noniusza Siniat fast-pin
(510), (511) 6 metalowe elementy budowlane, przetyczki
metalowe, zawleczki, profile metalowe, aluminiowe.
(210)
(731)

479686
(220) 2017 12 04
GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady
(540) Charley’s
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, dżin, whisky.

(210)
(731)

479687
(220) 2017 12 04
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Otmuchów
(540) free FOOD KIDS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.05
(510), (511) 9 analizatory zawarte w tej klasie, urządzenia
i aparatura do analizy gazu, dymu.
479630
(220) 2017 12 01
SKLEP K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SklepK4
(510), (511) 12 rowery, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, wozy, wózki, wózki dziecięce spacerowe, sanki nożne, motocykle, motorowery, trycykle, 20 konstrukcje drewniane łózek, kółka samonastawne do łózek niemetalowe, łóżka,
łóżeczka dla niemowląt, materace, materace nadmuchiwane
powietrzemnie do celów leczniczych, materace sprężyno(210)
(731)

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.15
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, lizaki do celów leczniczych,
cukierki do celów leczniczych, galaretki przeznaczone do celów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów
leczniczych, cukier do celów medycznych, cukier mlekowy
do celów farmaceutycznych, 29 produkty ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem elementów ekstrudowa-
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nych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chrupki
ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane,
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, 30 wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze],
pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, galaretki owocowe
[słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki miętowe,
pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych, galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze, lizaki, cukierki, ciastka, galaretki,
lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące
ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem
elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe,
mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane
produkty zbożowe, w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz
z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw, płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, wyroby czekoladowe, guma do żucia, muesli, preparaty
zbożowe dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów zbożowych, przekąski ryżowe,
przekąski zbożowe, paluszki, precle, batony zbożowe, batony
czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa, preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane,
gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(531) 09.01.07, 09.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 26 pasmanteria, koronki, hafty, wstążki i sploty,
guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, nici,
guziki, kokardy, fiszbiny, taśmy ozdobne do odzieży, rzepy
w postaci taśm, błyskotki do ubrań, wstęgi do dekorowania,
girlandy sztuczne, ozdoby koronkowe, ozdoby do włosów,
zatrzaski, opaski na włosy, lamety (ozdoby odzieży), opaski
na ręce, emblematy ozdobne, pióra (dodatki do ubrań), hafty srebrne, zapięcia do szelek, wstążki do włosów, ozdoby
do obuwia, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej handlowej, usługi dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą handlową, usługi
doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej handlowej,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania personalnego,
sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasmanterii, dodatków do odzieży, sprzedaż hurtowa
i detaliczna za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia,
nakryć głowy, pasmanterii, dodatków do odzieży, promocja
sprzedaży, informacja handlowa, 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,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów
i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży, 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.

479693
(220) 2017 12 04
MŁYNARCZYK MICHAŁ WYTWÓRNIA LODÓW
I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, Leszno
(540) WYTWÓRNIA LODÓW Młynarczyk Wytwórnia
Lodów Młynarczyk rok założenia 1947 Lody Pingwin

(210) 479745
(220) 2017 12 05
(731) ZIELIŃSKI KAMIL, Szczecin
(540) KZ Kancelaria Prawna. Kamil Zieliński

(210)
(731)

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi prawne.
479748
(220) 2017 12 05
CIEŚLIK ANDRZEJ, NABIAŁKOWSKA DANUTA OPTIVA
SALON OPTYCZNY SPÓŁKA CYWILNA, Sosnowiec
(540) optiva.pl
(210)
(731)

(531) 03.07.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 30 lody spożywcze, desery lodowe, rolady i torty lodowe, jogurt mrożony jako lody spożywcze, sorbety jako
lody, lody spożywcze w proszku, sosy do lodów i deserów.
(210) 479709
(220) 2017 12 04
(731) BIEŃKOWSKA HANNA HANNAH, Piaseczno
(540) fastfix

(531) 02.09.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki, leki okulistyczne, krople do oczu, płyny
do soczewek, 9 soczewki kontaktowe, szkła do okularów,
okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, urządzenia
optyczne, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania w okulistyce i optyce, 35 prowadzenie sklepu, w tym sklepu internetowego w zakresie: szkła kontaktowe, pojemniczki
na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki do okularów,
szkła do okularów, okulary, binokle, prowadzenie hurtowni
oraz sprzedaż wysyłkowa w zakresie: szkła kontaktowe, po-
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jemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki
do okularów, szkła do okularów, okulary, binokle, 44 usługi
medyczne, usługi okulistyczne, usługi optyczne.
(210) 479755
(220) 2017 12 05
(731) ZACKIEWICZ MONIKA MONIKA, Garwolin
(540) sorriso

środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych,
dekorowanie wystaw sklepowych, 44 poradnictwo z zakresu: medycyny, medycyny naturalnej, farmacji i farmakologii,
z zakresu kosmetyki, usługi w zakresie opieki zdrowotnej.
(210)
(731)
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria, w tym bransoletki, broszki, kolczyki,
naszyjniki, pierścionki, zegarki, sztuczna biżuteria, 18 plecaki,
torby, w tym torby gimnastyczne, torby na zakupy, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne,
torby na ubrania, torebki, walizki, skóra i imitacje skóry oraz
wyroby z tych materiałów, aktówki, teczki, kuferki, parasole, portfele, portmonetki, 25 odzież, w tym płaszcze, kurtki,
spodnie, kombinezony, kamizelki, spódnice, żakiety, marynarki, koszule, koszule z krótkimi rękawami, pończochy, rajstopy,
skarpetki, suknie, kostiumy, swetry, trykoty, szlafroki, bluzki,
bluzy, body, t-shirty, odzież z włókien naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, wyroby jeansowe, rękawice, szaliki,
paski [odzież], buty w tym buty sportowe, buty sznurowane, buty za kostkę, botki, chustki [apaszki], nakrycia głowy,
w tym czapki, kapelusze, 35 usługi reklamowe, zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prowadzenie sklepów i hurtowni z odzieżą, nakryciami głowy, obuwiem, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detaliczne, sprzedaży artykułów odzieżowych i modowych,
prowadzenie sprzedaży artykułów odzieżowych za pomocą
sklepu internetowego.
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479773
(220) 2017 12 06
FITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 03.07.06, 26.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosmetyki do włosów kosmetyki nawilżające, kosmetyki funkcjonalne, kremy kosmetyczne, 35 reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, próbki kolportaż, udzielanie porad
konsumentom (informacja handlowa), wystawy handlowe,
44 usługi kosmetyczne.
479777
(220) 2017 12 06
British American Tobacco (Brands) Limited,
Londyn, GB
(540) DERBY
(210)
(731)

479764
(220) 2017 12 05
AB INITIO M. MATEJCZYK, C. STAŃCZAK SPÓŁKA
JAWNA, ŁÓDŹ
(540) apteka słoneczna centrum farmaceutyczne
(210)
(731)

(531) 01.03.01, 26.01.03, 26.04.02, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi w zakresie: reklam, reklam korespondencyjnych, reklam prasowych, reklam radiowych i reklam telewizyjnych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w tym sprzedaż przez Internet, towarów: kosmetyki, produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, herbaty lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne,
urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne do celów
medycznych, ciśnieniomierze, urządzenia do badania poziomu cukru, programy komputerowe stosowane w medycynie i farmacji, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne
i materiały do zszywania stosowane w chirurgii, pomoc w zarządzaniu i w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi
dla osób trzecich w zakresie prenumeraty czasopism, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja próbek, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich

(531) 26.01.06, 25.07.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony,
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły
dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry do papierosów, przyrządy
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wybory tytoniowe do podgrzewania.
479780
(220) 2017 12 06
MODZELEWSKI TOMASZ MELTOM DROGERIE STARS,
Warszawa
(540) BLING

(210)
(731)

(531) 05.03.13, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 rzęsy, sztuczne rzęsy, kępki rzęs, kosmetyki
do rzęs, kleje do mocowania sztucznych rzęs, farba do rzęs,
kosmetyki, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgna-
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cji skóry, oczu i paznokci, lakiery do paznokci, utwardzacze
do paznokci, żel do paznokci, środki do usuwania lakierów,
sztuczne paznokcie, brokat do paznokci, preparaty do nadawania połysku, preparaty do polerowania, pilniczki kartonowe, zestawy kosmetyków.
479799
(220) 2017 12 06
MEDITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kielce
(540) AKADEMIA CAD/CAM EXPERTISE
(510), (511) 41 szkolenia teoretyczno-praktyczne prowadzone przez specjalistów z zakresu stomatologii i protetyki cyfrowej dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych.
(210)
(731)

(210) 479803
(220) 2017 12 06
(731) KOŁODZIEJCZYK DOMINIK, Rzeszów
(540) Nartolandia
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line)
odzieży sportowej, odzieży narciarskiej, obuwia sportowego,
butów narciarskich i snowboardowych i elementów do nich,
gogli narciarskich, gogli zimowych nart, nart skiboardowych,
desek snowboardowych, kasków ochronnych do uprawiania
sportu, kasków snowboardowych i narciarskich, bagażników
samochodowych na narty, toreb na odzież sportową, toreb
na narty, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 37 naprawa
sprzętu sportowego, konserwacja i naprawa nart, 41 wypożyczanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, usługi
nauki jazdy na nartach i snowboardzie, usługi rekreacyjne
dotyczące narciarstwa, udostępnianie obiektów i sprzętu
narciarskiego, udostępnianie stoków narciarskich, organizowanie obozów sportowych.
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temperówki, wieczne pióra, 42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej,
architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielonych,
zieleńców i parków, usługi doradztwa budowlanego, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary
geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi
doradztwa w zakresie ochrony środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.
479822
(220) 2017 12 07
BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) RUPAXA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(210)
(731)

479823
(220) 2017 12 07
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) Biflorin LGG 60
(210)
(731)

(531) 25.03.03, 25.03.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, zioła lecznicze, zioła lecznicze
suszone lub zakonserwowane, preparaty ziołowe do celów
medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych.

(210)
(731)

(210) 479827
(220) 2017 12 07
(731) WILK ŁUKASZ, Kędzierzyn-Koźle
(540) SILMENT

(531) 17.05.07, 17.05.09, 26.01.01, 27.05.01, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, projektowa dokumentacja techniczna, mapy, projekty budowlane, fotografie, obwoluty, koperty, karty pocztowe, kalendarze, adresatki, afisze,
almanachy, plakaty, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem
mebli, przybory do pisania, przyciski do papieru, bloczki
do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki do długopisów i ołówków,

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 1 spoiwa stabilizacyjne, spoiwa hydrauliczne,
spoiwa powietrzne, materiały utwardzające, materiały osuszające, materiały do betonu, materiały posiadające wiążące
właściwości hydrauliczne, materiały do nawożenia gleby, materiały do unieszkodliwiania odpadów, materiały do płuczek
wiertniczych, środki chemiczne dla przemysłu, plastyfikatory,
węgiel aktywny, bentonit, 17 materiały wypełniające, materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, geomaty, materiały
stosowane w mieszankach do iniekcji, materiały stosowane
w zaprawach plastycznych, 19 zaprawy budowlane, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do osuszania gruntów,
materiały wiążące do naprawy dróg, materiały do budowy
poszczególnych warstw nośnych drogi, materiały do budowy
nasypów drogowych, materiały do budowy nasypów i podkładów kolejowych, materiały do budowy wałów przeciwpowodziowych, materiały stabilizujące grunt właściwy, materiały
posiadające właściwości wapna, materiały posiadające właściwości cementu, silikaty, budowlane materiały niemetalowe,
kostka brukowa, bloczki betonowe, beton, 35 usługi zarządzania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi

479809
(220) 2017 12 06
BIURO INŻYNIERSKIE PIOTR MIKOŁAJCZAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno
(540) Biuro Inżynierskie Piotr Mikołajczak
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w zakresie administrowania działalności gospodarczej, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych,
usługi handlowe w zakresie materiałów budowlanych świadczone poprzez sieć Internetu, usługi w zakresie agencji reklamowej w tym reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi w zakresie dystrybucji (rozpowszechniania) materiałów
reklamowych, druków, prospektów, broszur, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, marketach, sklepach z materiałami budowlanymi, usługi zarządzania
w zakresie zamówień handlowych, usługi sprzedaży i promocji dla osób trzecich różnych materiałów budowlanych, prognozy ekonomiczne, badania marketingowe, badania rynku,
badania opinii publicznej, 37 usługi budowlane, doradztwo
inżynieryjne, roboty wydobywcze, wynajem sprzętu budowlanego, 40 unieszkodliwianie odpadów, przetwarzanie odpadów, recykling odpadów.
(210) 479832
(220) 2017 12 07
(731) WILK ŁUKASZ, Kędzierzyn-Koźle
(540) SILMENT
(510), (511) 1 spoiwa stabilizacyjne, spoiwa hydrauliczne,
spoiwa powietrzne, materiały utwardzające, materiały osuszające, materiały do betonu, materiały posiadające wiążące
właściwości hydrauliczne, materiały do nawożenia gleby, materiały do unieszkodliwiania odpadów, materiały do płuczek
wiertniczych, środki chemiczne dla przemysłu, plastyfikatory,
węgiel aktywny, bentonit, 17 materiały wypełniające, materiały uszczelniające, materiały izolacyjne, geomaty, materiały
stosowane w mieszankach do iniekcji, materiały stosowane
w zaprawach plastycznych, 19 zaprawy budowlane, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do osuszania gruntów,
materiały wiążące do naprawy dróg, materiały do budowy
poszczególnych warstw nośnych drogi, materiały do budowy
nasypów drogowych, materiały do budowy nasypów i podkładów kolejowych, materiały do budowy wałów przeciwpowodziowych, materiały stabilizujące grunt właściwy, materiały
posiadające właściwości wapna, materiały posiadające właściwości cementu, silikaty, budowlane materiały niemetalowe,
kostka brukowa, bloczki betonowe, beton, 35 usługi zarządzania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi
w zakresie administrowania działalności gospodarczej, usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych,
usługi handlowe w zakresie materiałów budowlanych świadczone poprzez sieć Internetu, usługi w zakresie agencji reklamowej w tym reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi w zakresie dystrybucji (rozpowszechniania) materiałów
reklamowych, druków, prospektów, broszur, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach, marketach, sklepach z materiałami budowlanymi, usługi zarządzania
w zakresie zamówień handlowych, usługi sprzedaży i promocji dla osób trzecich różnych materiałów budowlanych, prognozy ekonomiczne, badania marketingowe, badania rynku,
badania opinii publicznej, 37 usługi budowlane, doradztwo
inżynieryjne, roboty wydobywcze, wynajem sprzętu budowlanego, 40 unieszkodliwianie odpadów, przetwarzanie odpadów, recykling odpadów.
(210) 479840
(220) 2017 12 07
(731) PIETRUSKA KAROLINA TYZENHAUZ, Kraków
(540) TYZENHAUZ
(510), (511) 35 zarządzanie i pomoc w zarządzaniu nieruchomościami, apartamentami i hotelami, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
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w zakresie organizacji i zarządzania, w tym w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, organizowanie
targów i wystaw, usługi reklamowe, sondaże opinii, badania
i analizy rynku nieruchomości, sprzedaż artykułów papierniczych i piśmienniczych, sprzedaż map, przewodników,
broszur, książek, albumów, sprzedaż artykułów i akcesoriów
dla turystów, sprzedaż pamiątek dla turystów, sprzedaż napojów i żywności, 39 organizowanie wycieczek, turystyka,
zwiedzanie turystyczne, rezerwowanie miejsc na podróże,
usługi osób towarzyszących podróżnym, transport podróżnych, rezerwacja transportu, informacje o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi transportowe
autobusowe, usługi kierowców, pilotowanie, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, 43 usługi wynajmowania
apartamentów, w tym na pobyty krótkoterminowe, usługi
prowadzenia hoteli, hosteli, moteli, pensjonatów, domów
turystycznych, usługi rezerwacji miejsc w apartamentach,
hotelach, hostelach, motelach, pensjonatach, domach turystycznych, usługi biur zakwaterowania, wynajmowanie
pomieszczeń na pobyt czasowy wynajmowanie pomieszczeń na konferencje, szkolenia, spotkania, usługi gastronomiczne, usługi barów, kawiarni, restauracji i pozostałe usługi gastronomiczne.
(210) 479853
(220) 2017 12 07
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA Carbon&Clay
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty
do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne,
perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, maski
kosmetyczne, maseczki z glinki do skóry, środki toaletowe,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych.
(210) 479854
(220) 2017 12 07
(731) GULAJSKI RAFAŁ FIRMA GULAJSKI, Kopienica
(540) GULAJSKI

(531) 01.15.09, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 świetliki dachowe stałe i otwierane o konstrukcji ramowej metalowej z akrylowymi lub poliwęglanowymi płaszczyznami światłoprzepuszczalnymi, osprzęt
sterujący i zabezpieczający dla świetlików otwieranych,
dachowe i ścienne świetliki rurowe metalowe, włazy dachowe o konstrukcji ramowej metalowej z akrylowymi lub
poliwęglanowymi płaszczyznami światłoprzepuszczalnymi,
osprzęt sterujący i zabezpieczający włazy, profile aluminiowe dla świetlików, ramowe podstawy metalowe świetlików
i włazów dachowych, 19 niemetalowe podstawy świetlików
i włazów dachowych, niemetalowe dachowe i ścienne świetliki rurowe.
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(210) 479858
(220) 2017 12 07
(731) STOLAREK KAMIL, Pabianice
(540) VRATA Jakość i bezpieczeństwo na lata

(531) 07.03.11, 14.05.01, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane w zakresie montażu drzwi.
479874
(220) 2017 12 08
GOLDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SM ergokantor
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(210) 479921
(220) 2017 12 08
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) ŁAPA
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, jadalne smakołyki dla
zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, żwirek
dla kotów.
(210) 479923
(220) 2017 12 08
(731) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) KOCIE SMAKI

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 analizy finansowe, handel walutami i wymiana walut, informacje finansowe, inwestycje finansowe, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
kredytowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, weryfikacja czeków.
479881
(220) 2017 12 08
GOLDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SM ergokantor.pl

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 analizy finansowe, handel walutami i wymiana walut, informacje finansowe, inwestycje finansowe, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą kart
kredytowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, weryfikacja czeków.
479895
(220) 2017 12 08
ENGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) Viaduct Hotel
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kawiarnie, kafeterie,
restauracje, puby, usługi barów kawowych, usługi barów
piwnych, zapewnianie i oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach i barach, rezerwowanie miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi restauracji hotelowych, hotelowe usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, organizowanie przyjęć weselnych, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, jadalne smakołyki dla
zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, żwirek
dla kotów.
(210) 479935
(220) 2017 12 08
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA CITY DEFENCE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 479936
(220) 2017 12 08
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA FORMUŁA CITY CREAM
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
(210) 479938
(220) 2017 12 08
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) AA KREM MIEJSKI
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy,
wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki
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do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji
jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych.
479947
(220) 2017 12 09
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Paterek
(540) Na CHRYPKĘ

(210)
(731)

(531)

02.03.16, 02.03.23, 24.17.10, 24.17.12, 26.11.03, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 wyroby medyczne, preparaty przeciwzapalne, środki nawilżające do użytku medycznego, spraye
do jamy ustnej i gardła do użytku medycznego, środki
przeciwbólowe.
(210) 479956
(220) 2017 12 11
(731) PIEKARSKI MARIUSZ, Łomianki;
LEDÓCHOWSKI ROBERT, Warszawa
(540) Unidos wspólny znak towarowy
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, poszukiwania w zakresie patronatu, reklama, rekrutacja personelu,
usługi menedżerskie dla sportowców.

(540) CAPTAIN JACK
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie
piwa lub z dodatkiem piwa.
(210) 479983
(220) 2017 12 11
(731) Kevita, Inc, Monrovia, US
(540) KEVITA MASTER BREW KOMBUCHA
(510), (511) 32 napoje probiotyczne na bazie herbaty.
479989
(220) 2017 12 11
INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) DACHEXPO

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.12, 25.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, druki,
fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, książki, katalogi, notesy, plakaty, periodyki, prospekty, galanteria papiernicza,
35 organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, administrowanie - zarządzanie pokazami, wystawami, targami w celach
handlowych i reklamowych, aukcje, pośrednictwo handlowe, usługi marketingowe, usługi reklamowe, usługi dystrybucji materiałów reklamowych oraz ich publikowanie, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni
wystawienniczych, dekoracja stoisk wystawienniczych,
prezentacja towarów i usług, informacja handlowa, pokazy
towarów, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, filmowa, plakatowa,
41 usługi organizowania i obsługi - seminariów, konferencji, szkoleń, konkursów, sympozjów, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi organizacji wystaw edukacyjnych, koncertów, pokazów, spotkań, rozrywka, wypożyczanie filmów, książek, nagrań, materiałów informacyjnych.
(210) 480141
(220) 2017 12 14
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) NEBU NEBU HIALURONIC polpharma

(210) 479959
(220) 2017 12 11
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka
(540) LODY PRL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze,
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku (środki wiążące
do lodów), lody sorbetowe, mieszanki na sorbetowe, lody
mleczne, lody wielosmakowe, lody owocowe, lody o smaku czekoladowym, jogurty mrożone, lody z dodatkami: bitej
śmietany, owoców świeżych i ich przetworów, orzechów,
pieczywa cukierniczego, galaretek, sosów deserowych, alkoholu, jadalnych ozdób do ciast i lodów.
(210)
(731)

479972
(220) 2017 12 11
KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.05.02, 19.07.23, 19.13.21, 01.15.15
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
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480260
(220) 2017 12 18
HANIK ARKADIUSZ FIRMA HANDLOWA HANIPOL,
Sosnowiec
(540) Carmani
(210)
(731)

Nr ZT07/2018

480277
(220) 2017 12 19
BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Młociny Galeria
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego.
480262
(220) 2017 12 18
HANIK ARKADIUSZ FIRMA HANDLOWA HANIPOL,
Sosnowiec
(540) CARMANI

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 wyroby ceramiczne dla gospodarstwa
domowego.
480275
(220) 2017 12 19
BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Młociny Galeria
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.

(531) 27.05.01, 27.05.21, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(210) 480278
(220) 2017 12 19
(731) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) maga hotels

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hoteli i moteli, wynajem domów letniskowych, wynajem domów kontenerowych dla turystów,
domy turystyczne.
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480279
(220) 2017 12 19
BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Młociny Galeria
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
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budynków, farby izolacyjne, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izolacyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne,
ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, uszczelki
do połączeń, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien,
wata szklana do izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna
żużlowa jako izolator, włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, włókna
z tworzyw sztucznych nie dla celów włókiennictwa, włókno
szklane do izolacji, uszczelniania wodoodporne, pierścienie
wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały
do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry,
żywice sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie,
cynowanie, druk sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie
wodoodporne tkanin, informacja o obróbce materiałów,
kadmowanie, kalandrowanie materiałów, kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie metali,
niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie
i pozłacanie, przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie
śmieci i odpadków, spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki,
wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie.

(210)
(731)

480293
(220) 2017 12 19
LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat
(540) STYLE 12

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki
amortyzujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania, węże brezentowe, folia i arkusze
z celulozy uzyskanej z surowców wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały stosowane
w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych
do zgrzewania, dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu,
przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienniczych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii
z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe
do osłony części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek słoików, półprodukty na okładziny
do hamulców, substancje do izolacji przeciwwilgociowych

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki
amortyzujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania, węże brezentowe, folia i arkusze
z celulozy uzyskanej z surowców wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały stosowane
w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych
do zgrzewania, dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu,
przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienniczych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii
z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe
do osłony części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek słoików, półprodukty na okładziny
do hamulców, substancje do izolacji przeciwwilgociowych
budynków, farby izolacyjne, materiały izolacyjne, oleje izola-

480294
(220) 2017 12 19
LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat
(540) REDGRAPHO IR
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cyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izolacyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne,
ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, uszczelki
do połączeń, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien,
wata szklana do izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna
żużlowa jako izolator, włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, włókna
z tworzyw sztucznych nie dla celów włókiennictwa, włókno
szklane do izolacji, uszczelniania wodoodporne, pierścienie
wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały
do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry,
żywice sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie,
cynowanie, druk sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie
wodoodporne tkanin, informacja o obróbce materiałów,
kadmowanie, kalandrowanie materiałów, kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie metali,
niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie
i pozłacanie, przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie
śmieci i odpadków, spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki,
wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie.

Nr ZT07/2018

budynków, farby izolacyjne, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izolacyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne,
ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, uszczelki
do połączeń, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien,
wata szklana do izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna
żużlowa jako izolator, włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, włókna
z tworzyw sztucznych nie dla celów włókiennictwa, włókno
szklane do izolacji, uszczelniania wodoodporne, pierścienie
wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały
do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry,
żywice sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie,
cynowanie, druk sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie
wodoodporne tkanin, informacja o obróbce materiałów,
kadmowanie, kalandrowanie materiałów, kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie metali,
niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie
i pozłacanie, przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie
śmieci i odpadków, spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki,
wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie.

480304
(220) 2017 12 19
LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat
(540) LT 235

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki
amortyzujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania, węże brezentowe, folia i arkusze
z celulozy uzyskanej z surowców wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały stosowane
w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych
do zgrzewania, dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu,
przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienniczych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii
z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe
do osłony części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek słoików, półprodukty na okładziny
do hamulców, substancje do izolacji przeciwwilgociowych

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki
amortyzujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania, węże brezentowe, folia i arkusze
z celulozy uzyskanej z surowców wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały stosowane
w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych
do zgrzewania, dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu,
przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, nici elastyczne nie do celów włókienniczych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii
z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw
sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe
do osłony części maszyn, gumowe nakładki do ułatwiania odkręcania wieczek słoików, półprodukty na okładziny
do hamulców, substancje do izolacji przeciwwilgociowych

(210)
(731)

480309
(220) 2017 12 19
LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat
(540) STYLE 25

Nr ZT07/2018
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budynków, farby izolacyjne, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, lakier izolacyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe
nie dla włókiennictwa, niemetalowe osłony do rur, octan celulozy półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne,
ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe, pierścienie wodoszczelne, uszczelki
do połączeń, związki chemiczne do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki do rur niemetalowe, żywice syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny
z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki, taśmy uszczelniające do drzwi i okien,
wata szklana do izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna
żużlowa jako izolator, włókna węglowe nie do celów włókienniczych, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, włókna
z tworzyw sztucznych nie dla celów włókiennictwa, włókno
szklane do izolacji, uszczelniania wodoodporne, pierścienie
wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały
do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały
wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry,
żywice sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie,
cynowanie, druk sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie metali, heblowanie, impregnowanie
wodoodporne tkanin, informacja o obróbce materiałów,
kadmowanie, kalandrowanie materiałów, kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali, platerowanie metali,
niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka papieru, polerowanie poprzez ścieranie, posrebrzanie
i pozłacanie, przetwarzanie ropy naftowej, rafinacja, spalanie
śmieci i odpadków, spawanie i lutowanie, szlifowanie, tartaki,
wypożyczanie urządzeń grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, usługi kotlarskie.
480321
(220) 2017 12 19
LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat
(540) REDGRAPHO

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki
amortyzujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania, węże brezentowe, folia i arkusze
z celulozy uzyskanej z surowców wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały stosowane
w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych
do zgrzewania, dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu, przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, nici
elastyczne nie do celów włókienniczych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny,
materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub
folii z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien
w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, tuleje gumowe do osłony części maszyn, gumowe nakładki
do ułatwiania odkręcania wieczek słoików, półprodukty
na okładziny do hamulców, substancje do izolacji przeciw-
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wilgociowych budynków, farby izolacyjne, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne,
lakier izolacyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe nie dla włókiennictwa, niemetalowe
osłony do rur, octan celulozy półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe,
pierścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki
do rur niemetalowe, żywice syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny z włókna szklanego
do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki,
taśmy uszczelniające do drzwi i okien, wata szklana do izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna żużlowa jako
izolator, włókna węglowe nie do celów włókienniczych,
tkaniny z włókna szklanego do izolacji, włókna z tworzyw
sztucznych nie dla celów włókiennictwa, włókno szklane
do izolacji, uszczelniania wodoodporne, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały
do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub
z fibry, żywice sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie, cynowanie, druk sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie metali, heblowanie,
impregnowanie wodoodporne tkanin, informacja o obróbce materiałów, kadmowanie, kalandrowanie materiałów,
kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali,
platerowanie metali, niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka papieru, polerowanie poprzez
ścieranie, posrebrzanie i pozłacanie, przetwarzanie ropy
naftowej, rafinacja, spalanie śmieci i odpadków, spawanie
i lutowanie, szlifowanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń
grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych,
usługi kotlarskie.
480324
(220) 2017 12 19
LEADER TECH LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wielki Konopat
(540) LT236

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 17 akrylowe żywice jako półprodukty, zderzaki
amortyzujące gumowe, armatura niemetalowa do przewodów sprężonego powietrza, bawełniana wata do uszczelniania oraz do pakowania, węże brezentowe, folia i arkusze
z celulozy uzyskanej z surowców wtórnych nie do pakowania, przewody giętkie do chłodnic pojazdów, ciekły kauczuk w postaci depolimeryzowanej, materiały stosowane
w kotłach przeciw stratom ciepła, materiały ciepłochronne, uszczelki do cylindrów, druty z tworzyw sztucznych
do zgrzewania, dźwiękoszczelne materiały, formy z ebonitu, przędza elastyczna nie do celów włókienniczych, nici
elastyczne nie do celów włókienniczych, izolatory do elektrycznych przewodów, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny,
materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub
folii z tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien
w postaci zabarwionej, folie metalowe izolacyjne, folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, tule-
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je gumowe do osłony części maszyn, gumowe nakładki
do ułatwiania odkręcania wieczek słoików, półprodukty
na okładziny do hamulców, substancje do izolacji przeciwwilgociowych budynków, farby izolacyjne, materiały izolacyjne, oleje izolacyjne, rękawice izolacyjne, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne,
lakier izolacyjny, papier izolacyjny, lateks jako guma, liny gumowe, nici gumowe nie dla włókiennictwa, niemetalowe
osłony do rur, octan celulozy półprzetworzony, ognioodporne materiały izolacyjne, ograniczniki gumowe, okładziny do sprzęgieł, opaski przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, pierścienie gumowe,
pierścienie wodoszczelne, uszczelki do połączeń, związki
chemiczne do uszczelniania przecieków, roztwór kauczukowy, uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki
do rur niemetalowe, żywice syntetyczne w postaci półproduktów, szczeliwo azbestowe, tkaniny z włókna szklanego
do izolacji, tworzywa sztuczne półprzetworzone, uszczelki,
taśmy uszczelniające do drzwi i okien, wata szklana do izolacji, wełna mineralna jako izolator, wełna żużlowa jako
izolator, włókna węglowe nie do celów włókienniczych,
tkaniny z włókna szklanego do izolacji, włókna z tworzyw
sztucznych nie dla celów włókiennictwa, włókno szklane
do izolacji, uszczelniania wodoodporne, pierścienie wodoszczelne, wypełnienia do złącz rozprężnych, materiały
do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, zawory klapowe gumowe, zawory z kauczuku naturalnego lub
z fibry, żywice sztuczne, 40 apreturowanie papieru, chromowanie, cynowanie, druk sitowy, frezowanie, galwanizacja, galwanotechnika, hartowanie metali, heblowanie,
impregnowanie wodoodporne tkanin, informacja o obróbce materiałów, kadmowanie, kalandrowanie materiałów,
kowalstwo, trasowanie laserem, lutowanie, łączenie materiałów na zamówienie, obróbka metali, odlewanie metali,
platerowanie metali, niszczenie odpadów, recykling odpadków i odpadów, obróbka papieru, polerowanie poprzez
ścieranie, posrebrzanie i pozłacanie, przetwarzanie ropy
naftowej, rafinacja, spalanie śmieci i odpadków, spawanie
i lutowanie, szlifowanie, tartaki, wypożyczanie urządzeń
grzewczych, wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych,
usługi kotlarskie.

(540) TEAGLE SYSTEMS

480325
(220) 2017 12 19
OPTOPOL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie
(540) B-OCT
(510), (511) 9 rprogramy komputerowe, programy komputerowe nagrane, 10 urządzenia diagnostyczne do celów
medycznych.

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie

(210)
(731)

(210) 480326
(220) 2017 12 19
(731) ZIELIŃSKI RADOSŁAW, Dąbrowice
(540) zafaceta.pl
(510), (511) 37 roboty budowlane i remontowe w zakresie
budownictwa ogólnego, roboty budowlane wykończeniowe, montaż elewacji ze stali i aluminium pełnych i przeszklonych, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, roboty w zakresie instalacji elektrycznych i alarmowych, wykonawstwo
wszelkich prac zleconych.
(210)
(731)

480329
(220) 2017 12 19
GEOTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 26.11.09, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe [programy],
pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania
danymi, programy komputerowe, programy komputerowe
do przetwarzania danych, programy komputerowe do zarządzania danymi, urządzenia do przesyłania danych, urządzenia telemetryczne, 38 przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu,
usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, 42 opracowywanie systemów
do przesyłania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie
aplikacji mobilnych, projektowanie programów komputerowych, projektowanie programów komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie programów komputerowych do zarządzania danymi.
480332
(220) 2017 12 19
BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Młociny Galeria
(210)
(731)

Nr ZT07/2018
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sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(210) 480333
(220) 2017 12 19
(731) IDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Idea Online
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, afisze, plakaty, artykuły
biurowe z wyjątkiem mebli, broszury, formularze, kalendarze,
materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy],
papier do pisania, pismo (wzorce) do kopiowania, przyrządy
do pisania, ulotki, 35 usługi marketingowe, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja ogłoszeń
reklamowych, produkcja i rozlepianie plakatów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
telemarketing, 36 analizy finansowe, faktoring, usługi finansowe, ściąganie należności, operacje finansowe, transakcje
finansowe, 38 poczta elektroniczna, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, komunikacja
za pośrednictwem telefonów komórkowych i stacjonarnych,
41 usługi wydawnicze, publikowanie: tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet,
prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne online, wydawanie: nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań
wideo, elektronicznych nośników informacji.
480335
(220) 2017 12 19
YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) MaisPak
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, 39 transport,
pakowanie i składowanie towarów, 42 badania oraz usługi
naukowe i techniczne, 44 usługi związane z rolnictwem
i ogrodnictwem.
(210)
(731)

480336
(220) 2017 12 19
BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Młociny Galeria
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw
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w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
480337
(220) 2017 12 19
BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Młociny Galeria
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia
stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, koszty (analiza), księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie
działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych i handlowych, 36 usługi
związane z nieruchomościami, sporządzanie umów najmu,
wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie
działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie
sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie,
restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.
(210) 480340
(220) 2017 12 19
(731) MROWIEC KRZYSZTOF POWER-SOFT, Przybradz
(540) POWER-SOFT engine software development
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(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy modyfikujące sterowniki silników samochodowych, chiptuning,
42 programowanie komputerów w szczególności do sterowania samochodami i ich silnikami, testowanie pojazdów
w tym ich silników, aktualizacja oprogramowania komputerowego, szczególnie do sterowania samochodami i ich silnikami, modyfikowanie oprogramowania sterowników
silnikowych, instalacje oprogramowania komputerów samochodowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
szczególnie do samochodów.
480342
(220) 2017 12 19
17/4370575
(320) 2017 06 21
(330) FR
ITM ENTREPRISES Société par actions simplifiée,
Paryż, FR
(540) VEGGIE MARCHÉ

(210)
(310)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do depilacji i golenia, preparaty
i produkty kosmetyczne do pielęgnacji włosów i ciała, produkty do makijażu i demakijażu, wyroby do pielęgnacji jamy
ustnej, nosa i uszu nie do celów leczniczych, wata i patyczki
z watą do celów kosmetycznych, środki do konserwacji skóry
[pasty] i pasty do skór, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych i higieny intymnej, kąpiele lecznicze, bandaże, majtki lub chusteczki higieniczne, pieluszki dla dzieci i niemowląt i pieluchy dla osób
cierpiących na inkontynencję, środki dezynfekujące do celów medycznych lub higieny (inne niż mydła), preparaty
do niszczenia szkodników, insektycydy, środki bakteriobójcze, fungicydy, herbicydy, środki przeciw pasożytom, środki
do leczenia roślin przeciwko insektom i chorobom, plastry,
materiały opatrunkowe (inne niż przyrządy), bawełna do celów medycznych, cukry i substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt, zioła
lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty
do odświeżania powietrza, odświeżacze do ubrań i tkanin,produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych i higieny intymnej, kąpiele lecznicze,
bandaże, majtki lub chusteczki higieniczne, pieluszki dla
dzieci i niemowląt i pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, środki dezynfekujące do celów medycznych lub
higieny (inne niż mydła), preparaty do niszczenia szkodników, insektycydy, środki bakteriobójcze, fungicydy, herbicydy, środki przeciw pasożytom, środki do leczenia roślin przeciwko insektom i chorobom, plastry, materiały opatrunkowe
(inne niż przyrządy), bawełna do celów medycznych, cukry
i substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, preparaty do odświeżania powietrza, odświeżacze do ubrań i tkanin, 9 publikacje
elektroniczne do pobrania, oprogramowanie komputerowe
(nagrane programy) i aplikacje komputerowe, okulary i artykuły optyczne, 11 urządzenia i instalacje do oświetlenia,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia,
do suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wodę, celów sanitarnych, urządzenia i instalacje do oczyszczania powietrza
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lub wody, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, sterylizatory, 16 materiały drukowane, broszury, katalogi, gazety, periodyki [czasopisma], magazyny, prospekty, publikacje drukowane, dzienniki, afisze, plakaty, ulotki, biuletyny
informacyjne, informatory, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], banery z papieru, bilety, dowody kasowe [paragony], etykiety i kupony z papieru, torby, saszetki/worki, okładki,
obwoluty [papiernictwo] / koperty [artykuły piśmienne],
worki papierowe, folia papierowa, arkusze papierowe lub folia plastikowa do pakowania, banery z papieru / transparenty,
chorągiewki papierowe, girlandy papierowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, przedmioty artystyczne z drewna, wosku, gipsu, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu, kości, kości
słoniowej, wieloryba, szylkretu, bursztynu, masy perłowej,
pianki morskiej, surogatów wszystkich powyższych tworzyw
lub tworzyw sztucznych, kojce, pudełka drewniane lub
z tworzyw sztucznych, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane korki do butelek, stojaki do butelek, słupki do drapania dla kotów, budy dla psów, wieszaki i haczyki na ubrania, pudełka na zabawki, tablice do zawieszania kluczy,
wieszaki na płaszcze (niemetalowe), drabiny z drewna lub
tworzyw sztucznych, pojemniki do pakowania z tworzyw
sztucznych, pokrowce na odzież [magazynowanie], haki
do zasłon, kółka do zasłon, sznury do podwiązywania zasłon,
karnisze do zasłon, stojaki na parasole, stojaki na czasopisma,
kosze niemetalowe, poduszki, pościel za wyjątkiem bielizny
pościelowej (prześcieradła), wyroby wikliniarskie, słomki
do picia napojów, meble ogrodowe, skrzynki i postumenty
pod doniczki na kwiaty. nadmuchiwane materace, nadmuchiwane łóżka, rolety wewnętrzne okienne, wanny łazienkowe, budy i budki dla zwierząt domowych, łóżka piętrowe,
budy i klatki dla zwierząt domowych, gniazda dla ptaków /
/ żerdzie dla ptaków, grzebienie i szczotki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, butelki do karmienia,
dozowniki karmy i wody dla zwierząt, koryta do picia, miski
i żłoby dla zwierząt domowych, 21 przybory kuchenne nieelektryczne i pojemniki kuchenne (nie z metali szlachetnych
ani też nie platerowane), nieelektryczne przybory do gotowania, nakrycie stołu (nie z metali szlachetnych), szklane naczynia do picia, nieelektryczne przybory do użytku w gospodarstwie domowym i pojemniki (nie z metali szlachetnych
lub nimi pokryte), urządzenia do czyszczenia, ręczne, sprzęt
i artykuły do sprzątania i czyszczenia przybory i zestawy toaletowe, przybory kosmetyczne konewki i zraszacze, skrzynki
i donice na rośliny i kwiaty, nie papierowe osłonki na doniczki, podstawki pod doniczki na kwiaty, nie z metali szlachetnych, podpórki i tace pod doniczki na kwiaty rękawice
ogrodnicze figurki i ozdobne rzeźby wykonane z porcelany,
terakoty lub szkła dozowniki papieru toaletowego, uchwyty
na papier toaletowy suszarki do bielizny, wieszaki i klamerki
do wieszania ubrań, wieszaki na ręczniki świeczniki nie z metali szlachetnych, wazony nie z metali szlachetnych, mydelniczki, serwetniki, nie z metali szlachetnych, 22 liny (nie wykonane z kauczuku, inne niż w rakietach sportowych i inne
niż w instrumentach muzycznych), sznurki, sieci rybackie
i maskujące, namioty, plandeki (nie do ratowania życia lub
wózków dziecięcych), żagle, torby [worki] do pakowania
z materiałów tekstylnych, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, materiały do pakowania, wyściełania i wypychania (za wyjątkiem kauczuku lub
tworzyw sztucznych), tekstylne żaluzje zewnętrzne, wieszaki
na doniczki na kwiaty, słupki i zapięcia do kwiatów i roślin
niemetalowe, 23 nici do użytku włókienniczego, 24 tkaniny
i tekstylia do wyposażenia domu, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa, bielizna domowa bielizna stołowa (z materiałów tekstylnych), pledy podróżne, zasłony z materiałów tekstylnych, obicia ścienne z materiałów
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tekstylnych, filc przylepny, 25 odzież, ubrania, obuwie (inne
niż ortopedyczne), nakrycia głowy, 26 artykuły pasmanteryjne (za wyjątkiem nici) w szczególności: koronki, hafty, wstążki, sznurowadła, szpilki i igły, galony złącza, klamry lub zapięcia do odzieży, sztuczne kwiaty, dekoracyjne akcesoria
do włosów, 27 dywany, chodniki i maty, linoleum i inne pokrycia podłogowe (inne niż płytki i farby), kilimy dekoracyjne,
nie z materiałów włókienniczych, dywaniki, tapety, maty plażowe, maty gimnastyczne dywaniki i maty samochodowe,
sztuczna darń, maty plażowe, 28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy],
choinki z materiałów syntetycznych sprzęt do ćwiczeń fizycznych, artykuły gimnastyczne i sportowe (inne niż odzież,
obuwie i maty), ochraniacze [części strojów sportowych],
29 wodorosty jadalne, tofu, soja, mrożone, suszone, konserwowane lub gotowane owoce i warzywa oraz rośliny strączkowe, galaretki, konfitury, dżemy, sosy owocowe, sałatki
owocowe, potrawy i dania na bazie alg, gotowe potrawy
i dania zawierające tofu i/lub soję, gotowe potrawy i dania
na bazie warzyw, potrawy i dania z roślin strączkowych, potrawy i dania z jajek, jaja, fromages, produkty serowarskie,
mleko i produkty mleczne, napoje mleczne z przewagą mleka, produkty mleczne na bazie substytutów mlecznych, desery mleczne, desery na bazie śmietany, oleje i tłuszcze jadalne, nasiona przetworzone, tahini [pasta z ziarna
sezamowego], 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, makarony, kasza manna, słód, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka
i produkty zbożowe, pieczywo, przekąski z wyrobów piekarniczych, chleb, suchary, ciastka, biszkopty, ciasto na wypieki,
ciastka i wyroby cukiernicze, muesli, kremy (gotowe potrawy), substytuty lodów śmietankowych, lody spożywcze,
sosy owocowe, miód, mleczko pszczele, syrop z melasy, syrop z agawy, drożdże, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, aromaty do żywności d ciast i napojów,
słodziki naturalne, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy korzenne, zioła konserwowane [przyprawy], algi [przyprawy], przyprawy wyroby cukiernicze, czekolada, napoje na bazie kakao, kawy, czekolady lub herbaty,
napary, inne niż do celów leczniczych, 31 świeże warzywa
i owoce, zioła ogrodowe świeże, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do przygotowywania napojów (za wyjątkiem preparatów na bazie kawy,
herbaty lub kakao oraz napojów mlecznych), napoje na bazie migdałów, soi lub ryżu inne niż substytuty mleka, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 reklama, w szczególności korespondencyjna, radiowa, telewizyjna, online
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych (broszury,
ulotki, materiały drukowane, próbki, naklejki, czasopisma, artykuły piśmienne, biuletyny informacyjne), korespondencja
reklamowa, przygotowywanie reklam prasowych pokazy
towarów, organizacja i prowadzenie stoisk wystawowych
służących do celów handlowych i reklamowych, organizacja
działań promocyjnych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], badania opinii publicznej i ankiety
dotyczące zadowolenia konsumentów, prezentacja produktów we wszelkich środkach przekazu do sprzedaży detalicznej z zakresu zdrowia, higieny, środków perfumeryjnych,
środków żywności, odzieży, wyrobów włókienniczych, pasmanterii, biżuterii, artykułów zegarmistrzowskich, artykułów
optycznych, wyrobów ze skóry, ogrodnictwa, sklepów zoologicznych, majsterkowiczów, narzędzi, mebli, dekoracji wewnętrznej i zewnętrznej domu, opieki nad dziećmi, gier i za-
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bawek, kuchni i zastawy stołowej, artykułów papierniczych,
prezentacji towarów i usług w punktach sprzedaży jako ekspozycji i za pomocą ekranów telewizyjnych, monitorów
komputerowych lub monitorów, grupowanie na rzecz osób
trzecich produktów konsumenckich (za wyjątkiem transportu), celem umożliwienia konsumentom ich wygodnego
oglądania i zakupu, w zakresie zdrowia, higieny, środków perfumeryjnych, środków żywności, odzieży, wyrobów włókienniczych, pasmanterii, biżuterii, artykułów zegarmistrzowskich, artykułów optycznych, wyrobów ze skóry, ogrodnictwa,
sklepów zoologicznych, majsterkowiczów, narzędzi, mebli,
dekoracji wewnętrznej i zewnętrznej domu, opieki nad
dziećmi, gier i zabawek, kuchni i zastawy stołowej, artykułów
papierniczych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi dotyczące transmisji i rozpowszechniania informacji drogą teleinformatyczną, audiowizualną, telefoniczną i za pośrednictwem
środków elektronicznych oraz poprzez światowe sieci telekomunikacyjne typu Internet, wysyłanie informacji i obrazów przy użyciu komputera, udostępnianie forów dyskusyjnych oraz newsów w Internecie, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], transmisje radiowe lub telewizyjne, nadawanie programów audiowizualnych, 41 dostarczanie publikacji elektronicznych online nie do pobrania, wydawanie publikacji
elektronicznych w postaci broszur, katalogów, gazet, periodyków, magazynów, biuletynów online organizacja i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, kolokwiów naukowych,
kongresów, konferencji i seminariów, 43 wybór/selekcja
i opracowywanie przepisów kulinarnych, porady i informacje
w zakresie specjalności kulinarnych / udzielanie porad i informacji w zakresie specjalności kulinarnych, 44 usługi doradcze i informacyjne (nie medyczne) w zakresie higieny, zdrowia, dietetyki i żywienia, usługi doradcze i informacyjne
w zakresie dobrego samopoczucia, zdrowia i urody, informacja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa.
(210) 480344
(220) 2017 12 19
(731) WALMARK a.s., Trinec, CZ
(540) Twoje największe wsparcie

(531) 02.09.01, 26.01.21, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama produktów leczniczych i wyrobów
medycznych, produktów dietetycznych, suplementów odżywczych, witamin i preparatów medycznych, artykułów
spożywczych i napojów do użytku medycznego, artykułów
spożywczych i napojów do użytku niemedycznego, komercyjne informacje i porady dla konsumentów, organizowanie
i prowadzenie imprez reklamowych, prezentacji firmowych
i rekrutacji, organizowanie wystaw i targów handlowych
w celach reklamowych, prowadzenie imprez informacyjnych
w odniesieniu do spraw zawodowych w dziedzinie opieki
zdrowotnej, promocja świadomości społecznej na temat potrzeb leczenia i postępowania z zaburzeniami zdrowotnymi
poprzez dostarczanie pisemnych informacji o chorobach,
możliwościach leczenia, badaniach naukowych oraz poprzez
prowadzenie kampanii reklamowych.
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(210)
(731)

480347
(220) 2017 12 19
3SPARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) hartika

(210) 480397
(220) 2017 12 21
(731) PNIEWSKI REMIGIUSZ, Gdynia
(540) B BANKIERIA.PL

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.04.02, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 17 panele kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne, kompozyty z tworzyw sztucznych po recyklingu, 19 deski podłogowe, deski z materiałów niemetalowych
do użytku w budownictwie, elementy wykończeniowe
budowlane niemetalowe, elementy budowlane z imitacji
drewna, prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane do montażu na miejscu, deski budowlane wykonane
z drewna i żywic wodoodpornych, ogrodzenia niemetalowe,
płoty, parkany niemetalowe, pergole niemetalowe, niemetalowe wiaty do przechowywania, garaże prefabrykowane,
nie z metalu, domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, profile niemetalowe do budownictwa, profile
panelowe z materiałów niemetalowych, niemetalowe panele podłogowe, niemetalowe panele ścienne, granulat WPC
do produkcji materiałów i konstrukcji budowlanych niemetalowych, panele okładzinowe niemetalowe, 20 meble ogrodowe, ławki.

(531)

480351
(220) 2017 12 19
Bayer Intellectual Property GmbH,
Monheim am Rhein, DE
(540) ONE A DAY 1
(210)
(731)

(531) 01.15.09, 27.05.01, 27.07.02, 29.01.14
(510), (511) 5 żywność i substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, suplementy dietetyczne dla
ludzi, napoje z dodatkami dietetycznymi.
(210) 480355
(220) 2017 12 20
(731) CHORABIK MARIA MAGDALENA, Katowice
(540) OC

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, w tym: aktówki, dyplomatki, teczki, teczki szkolne, kufry
podróżne, kuferki na kosmetyki, parasole, plecaki, pasy skórzane, portfele, portmonetki, torby sportowe, torby plażowe,
torby na zakupy, torby podróżne, torby myśliwskie, torebki,
etui na klucze, walizki, wizytowniki na karty wizowe.

01.17.25, 27.05.11, 27.05.21, 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe.
(210) 480407
(220) 2017 12 21
(731) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów
(540) WE FEED WE CARE WE LOVE

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje promocyjne drukowane, plakaty
i ulotki reklamowe, kalendarze promocyjne, promocyjne torby
ekologiczne i torby na zakupy, 31 produkty i preparaty zawarte w tej klasie do hodowli: ryb, ptaków, gadów, płazów, psów,
kotów oraz innych drobnych zwierząt domowych, w tym dla
królików, tchórzofretek, świnek morskich, szczurów, pokarmy
dla zwierząt ozdobnych i innych drobnych zwierząt domowych w postaci płatków, granulatów, ekstrudatów, tabletek,
ziaren i ich mieszanek, płynów, żeli, past i prefiksów, suszone
i liofilizowane pokarmy naturalne dla zwierząt, pokarmy dla
zwierząt zawierające środki odżywcze nie do celów leczniczych, kości i jadalne nagrody do żucia i gryzienia dla psów
i kotów, ściółka, żwirek i piasek dla zwierząt domowych,
35 reklama w czasopismach, broszurach i ulotkach, reklama
banerowa, reklama na billboardach, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez prywatne
i publiczne środki komunikacji i transportu, spoty reklamowe
produktowe i wizerunkowe, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów,
organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie imprez w celach promocyjnych, wszystkie wyżej
wymienione usługi w ramach promocji działalności gospodarczej w dziedzinie akwarystyki, terrarystyki, w szczególności
w związku z hodowlą ryb, skorupiaków, żółwi, ptaków, gadów,
płazów, psów, kotów i innych drobnych zwierząt domowych,
w tym dla królików, tchórzofretek, świnek morskich, szczurów,
oraz w związku z hodowlą roślin.
(210) 480410
(220) 2017 12 21
(731) MAGDIJ KRZYSZTOF ECOFLORES, Nowy Targ
(540) bez rosy
(510), (511) 3 mydła, mydła karbolowe, mydła nielecznicze,
mydło alkaliczne, mydło perfumowane, mydła perfumowane,
perfumowane mydła, mydła toaletowe, mydło pielęgnacyjne,
mydło przemysłowe, mydła kosmetyczne, mydła granulowane, roztwory mydła, przeciwpotowe mydła, mydło migdałowe, mydło dezodoryzujące, mydło aloesowe, mydło [detergent], mydło pod prysznic, mydła w płynie, mydło do kąpieli,
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nielecznicze mydła toaletowe, mydła do rąk, mydła w kremie,
mydła w żelu, mydła i żele, mydła do prania, mydło do golenia, mydło do skóry, produkty z mydła, mydła w kostce, mydła
do twarzy, mydła do użytku osobistego, mydła do użytku domowego, kremowe mydło do ciała, mydła do pielęgnacji ciała, mydła w postaci żelu, mydło niewymagające użycia wody,
mydła przeciwpotowe do stóp, mydła w kremie do mycia,
mydła w płynie do kąpieli, mydła do ożywiania koloru tkanin,
kostki mydła do mycia ciała, kora mydłoki (kwilai) do prania,
mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło w listkach do użytku
osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, mydło w płynie
do mycia naczyń, mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła,
mydła w płynie do rąk i twarzy, kostki mydła do czyszczenia
do użytku domowego, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające mydło do rąk, płyny do mycia, kremy
do mycia, środki do mycia rąk, preparaty do mycia rąk, środek
do mycia rąk, środki do mycia zębów, preparaty do mycia włosów, produkty do mycia rąk, proszek do mycia włosów, płyny
do mycia twarzy [kosmetyki], preparaty do mycia i pielęgnacji
ciała, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające
produkty do mycia ciała, szampony w kostkach, środki czyszczące, pianka do czyszczenia, płyny do czyszczenia, mydełka,
balsamy oczyszczające, detergenty do użytku domowego,
detergenty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie
domowym, detergenty piorące do użytku profesjonalnego,
detergenty w piance, dodatki do prania, dodatki do prania
do zmiękczania wody, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki blokujące
promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco-opalizujące,
kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyczne preparaty
fryzjerskie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne żele
pod oczy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki
upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych
zestawach, kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci
płynów, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kremy
do golenia, kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy
pielęgnacyjne do włosów, kremy pod prysznic, musująca piana do kąpieli, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nielecznicze
kremy do kąpieli, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze płyny do oczyszczania
skóry, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ciała, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze proszki do kąpieli, nielecznicze
środki do namaczania ciała, nielecznicze środki oczyszczające
w kremie, nielecznicze szampony do włosów, nielecznicze
żele do kąpieli, niemedyczne preparaty do kąpieli, pianka pod
prysznic i do kąpieli, pianki do golenia, pianki do oczyszczania
ciała, pianka oczyszczająca, pianki [kosmetyki], pianki oczyszczające, pianki oczyszczające do skóry, pianki pod prysznic,
piany do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, pieniące się żele
do kąpieli, płatki kąpielowe, płatki oczyszczające nasączone
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preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone
kosmetykami, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki do włosów [szampon z odżywką], płyn do kąpieli, płyny do kąpieli w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla
niemowląt, płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji
twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do włosów i ciała, płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny
pielęgnacyjne do włosów, preparaty czyszczące do użytku
osobistego, preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do kąpieli w pianie, preparaty do kąpieli nie zawierające substancji leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry usuwające
zmarszczki, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych,
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do stosowania przed
goleniem, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do pod prysznic, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne
do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne po goleniu,
preparaty myjące, preparaty myjące do użytku osobistego,
preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty odżywcze do włosów, preparaty odżywiające skórę, preparaty
perfumeryjne, preparaty pod prysznic, preparaty przeciwpotne, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty
toaletowe, proszki do kąpieli, skóra [preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji -], sole do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod prysznic, nie do celów medycznych, sole zapachowe do kąpieli, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia rąk, środki
do namaczania do kąpieli do użytku kosmetycznego, środki
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki do oczyszczania skory twarzy, środki do pielęgnacji włosów, środki
oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki oczyszczające
skórę, środki toaletowe, środki złuszczające skórę, środki zmiękczające, środki zmiękczające do włosów, środki zmiękczające
skórę [nielecznicze], środki zmiękczające skórę [emolienty],
suche szampony, suflety do ciała, szampon do włosów, szampony, szampony dla niemowląt, szampony do ciała, szampony do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony
do włosów dla ludzi, szampony nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, żel pod prysznic
i do kąpieli, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do rąk, żele pod oczy, żele pod prysznic, zestawy kosmetyków.
(210) 480411
(220) 2017 12 21
(731) PIOTROWSKA KAROLINA ESTETICA, Poznań
(540) FITspot
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(531)

02.03.08, 02.03.16, 02.03.23, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.12,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi
w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie instruktażu
sportowego, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi
sportowe i w zakresie fitness, usługi trenerów personalnych,
szkolenia sportowe, zajęcia sportowe, obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, organizowanie eventów sportowych.
480435
(220) 2017 12 22
HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) select AIR
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480444
(220) 2017 12 22
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kitty
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe utrwalone na nośnikach i do pobrania służące do projektowania: Instalacji, urządzeń, aparatury, armatury (w tym kontrolno - pomiarowej
i regulacyjnej): wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, nawiewczych, kominowych, do suszenia, nawilżania, dezodoryzacji,
dezynfekcji, dezynsekcji, 11 instalacje, urządzenia, aparatura,
armatura (w tym kontrolno - pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawiewcze, kominowe, do suszenia, nawilżania, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dmuchawy, zespoły, podzespoły, osprzęt, części, wyposażenie
do wymienionych instalacji, urządzeń, aparatury, armatury
zawarte w klasie 11, 42 usługi w zakresie: badań naukowych,
badawczo - rozwojowych, badań i analiz inżynieryjnych,
opinii technicznych, doradztwa w zakresie projektowania
i doboru urządzeń, usługi projektowe w zakresie instalacji,
urządzeń, aparatury, armatury, wyposażenia w dziedzinach:
wentylacji, klimatyzacji, nawiewu, kominowej, suszenia, nawilżania, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, tworzenia
oprogramowania komputerowego, testowania, planowania.
480436
(220) 2017 12 22
HARMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) selectair
(510), (511) 9 programy komputerowe utrwalone na nośnikach i do pobrania służące do projektowania: instalacji, urządzeń, aparatury, armatury (w tym kontrolno - pomiarowej
i regulacyjnej): wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, nawiewczych, kominowych, do suszenia, nawilżania, dezodoryzacji,
dezynfekcji, dezynsekcji, 11 instalacje, urządzenia, aparatura,
armatura (w tym kontrolno - pomiarowa i regulacyjna): wentylacyjne, klimatyzacyjne, nawiewcze, kominowe, do suszenia, nawilżania, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dmuchawy, zespoły, podzespoły, osprzęt, części, wyposażenie
do wymienionych instalacji, urządzeń, aparatury, armatury
zawarte w klasie 11, 42 usługi w zakresie: badań naukowych,
badawczo - rozwojowych, badań i analiz inżynieryjnych,
opinii technicznych, doradztwa w zakresie projektowania
i doboru urządzeń, usługi projektowe w zakresie instalacji,
urządzeń, aparatury, armatury, wyposażenia w dziedzinach:
wentylacji, klimatyzacji, nawiewu, kominowej, suszenia, nawilżania, dezodoryzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, tworzenia
oprogramowania komputerowego, testowania, planowania.
(210)
(731)

(531) 03.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 uprzęże dla zwierząt, smycze dla zwierząt,
ubrania dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, przykrycia i okrycia dla zwierząt, 20 nosidełka dla zwierząt, klatki
dla zwierząt, przenośne posłania dla zwierząt domowych,
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, słupki
do drapania dla kotów, 21 miski dla zwierząt domowych,
kuwety dla zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt, 31 karmy dla zwierząt,
podściółka dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla
zwierząt, żwirek dla kotów, piasek do kuwet dla kotów.
480448
(220) 2017 12 22
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) aril zimowy las
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych,
środki odświeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, olejki eteryczne do użytku
w odświeżaczach powietrza, 4 świece, świece perfumowane, knoty do świec, 5 preparaty do odświeżania powietrza,
odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy powietrza,
11 aparatura i przyrządy do perfumowania, oczyszczania lub
odświeżania powietrza, urządzenia rozpylające i dyfuzory
zapachów do pomieszczeń, części i osprzęt do wszystkich
uprzednio wymienionych towarów, elektryczne dozowniki
odświeżaczy powietrza.
(210)
(731)

(210) 480462
(220) 2017 12 22
(731) SZYMKOWIAK PAWEŁ, Borkowo
(540) PABLO UNLTD

(531) 27.05.01, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 18 uniwersalne torby sportowe, torby przenośne, torby turystyczne, torby na pas i na biodra (nerki), 25 odzież męska, damska i dziecięca, odzież sportowa,
odzież wodoodporna, odzież triatlonowa, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież w stylu sportowym,
odzież sportowa z wyjątkiem rękawic do golfa.
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(210) 480472
(220) 2017 12 22
(731) SALVEO d.o.o., Zagreb, HR
(540) SALVEO WIEMY, CO ZDROWE
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych, dystrybucja próbek,
projektowanie materiałów reklamowych, badania rynku,
badania marketingowe, marketing, usługi copywriterów,
prezentacja towarów w mediach w celu sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, płatna
reklama za kliknięcie, organizowanie konkursów w celach
reklamowych, planowanie strategii marketingowych, prezentacja towarów w mediach w celu sprzedaży detalicznej,
optymalizacja ruchu na stronie internetowej, udostępnianie
informacji biznesowych za pośrednictwem strony internetowej, dystrybucja materiałów promocyjnych, reklama on-line
w sieci komputerowej, 44 poradnictwo zdrowotne, udzielanie porad z zakresu farmacji.
(210) 480486
(220) 2017 12 23
(731) Bionorica SE, Neumarkt, DE
(540) Bronchitabs
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, preparaty medyczne,
leki dla ludzi, leki do celów weterynaryjnych, środki sanitarne do celów medycznych, preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety dla ludzi, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, herbicydy, fungicydy, środki odkażające, środki bakteriobójcze, środki do tępienia szkodników.
480492
(220) 2017 12 27
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała
(540) BESKIDZKI
(210)
(731)

57

480554
(220) 2017 12 27
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) WIOSNĄ DOMY ROSNĄ
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma,
reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 35 usługi internetowe związane z pośrednictwem handlowym w zakresie
dostępu do informacji o oferowanych projektach domów
i świadczonych usługach projektowych.
(210)
(731)

480558
(220) 2017 12 27
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) MUP-1s
(510), (511) 9 ratunkowe kombinezony ochronne dla lotników, zabezpieczające przed hipoterrnią.
(210)
(731)

480559
(220) 2017 12 27
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH,
Warszawa
(540) MUP - 1
(510), (511) 9 ratunkowe kombinezony ochronne dla lotników, zabezpieczające przed hipotermią.
(210)
(731)

480562
(220) 2017 12 27
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) APXOH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma,
reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 35 usługi internetowe związane z pośrednictwem handlowym w zakresie
dostępu do informacji o oferowanych projektach domów
i świadczonych usługach projektowych, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek.
(210)
(731)

(210) 480570
(220) 2017 12 27
(731) HONORY-SYPNIEWSKA MONIKA, Warszawa
(540) PRZEMIANY wg Moniki Honory

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, oleje
jadalne, komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych, margaryny, masła, 30 dressingi, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty).
(210) 480507
(220) 2017 12 27
(731) KOWALCZYK JANINA ANNA NINKARK, Łódź
(540) by SUSSY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 09.05.10, 09.05.25, 09.01.10
(510), (511) 29 zupy, 41 prowadzenie kursów szkoleniowych
on-line związanych z odżywianiem, kursy instruktażowe
w zakresie odchudzania, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, 43 doradztwo kulinarne, 44 usługi doradztwa związane z odchudzaniem, udzielanie informacji związanych z odżywianiem.
480578
(220) 2017 12 27
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) DOM W RODODENDRONACH
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma,
reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery.
(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 25 odzież.
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480579
(220) 2017 12 27
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) ARCHON
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma,
reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 35 usługi internetowe związane z pośrednictwem handlowym w zakresie
dostępu do informacji o oferowanych projektach domów
i świadczonych usługach projektowych, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek.
(210)
(731)

480583
(220) 2017 12 27
BRAND MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CH CHKELL.ELL PARIS
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.22, 24.17.02
(510), (511) 18 torebki, 25 odzież, obuwie, paski.
(210) 480586
(220) 2017 12 27
(731) SŁOWIŃSKI DAGMAR GASTROPROCES, Łódź
(540) gastroproces

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.06, 24.17.02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej dla
osób trzecich świadczone przez sklepy detaliczne i hurtownie oraz za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub
środków komunikacji elektronicznej w zakresie towarów:
urządzenia do mechanicznej obróbki żywności, urządzenia
do termicznej obróbki żywności, zmywarki do naczyń, akcesoria i urządzenia barowe, urządzenia do rozdrabniania
i mielenia, akcesoria i urządzenia kateringowe, podgrzewacze, termosy, lodówki, stoły i szafy chłodnicze, witryny ekspozycyjne chłodnicze, lady sałatkowe, akcesoria: piekarskie,
cukiernicze i do wytwarzania lodów, przybory kuchenne
i narzędzia używane w gastronomii, pojemniki, naczynia
i garnki kuchenne, wyroby: szklane, porcelanowe, ceramiczne i z tworzywa sztucznego, produkty chemiczne do mycia
i dezynfekcji, meble, meble kuchenne, meble do wyposażenia lokali gastronomicznych, urządzenia do pakowania
żywności, urządzenia i przybory do czyszczenia i sprzątania
pomieszczeń kuchennych lokali gastronomicznych.
(210) 480588
(220) 2017 12 28
(731) NAZARKO-SADOWSKA JOANNA, Białystok
(540) APTEKA POD GRYFEM

(531) 04.03.01, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne,
produkty lecznicze, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku
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leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy, witaminy do celów leczniczych, minerały wspomagające leczenie i wzmacniające organizm
do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub
wspomaganiu leczenia chorób, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty
biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne do celów
medycznych, insulina, wyroby medyczne do celów leczniczych, materiały do leczenia zębów, żywność dla niemowląt do celów leczniczych, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
prace biurowe, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi
sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia
i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki
farmaceutyczne, kosmetyki, żywność i napoje, witaminy
i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków
farmaceutycznych, kosmetyków, żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środków toaletowych i produktów do higieny osobistej, sprzętu medycznego, sprzętu
do rehabilitacji, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych i motywacyjnych, dostarczanie informacji
gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania
działalnością gospodarczą, prowadzenie aptek, prowadzenie hurtowni farmaceutycznych, informacja o powyższych
usługach, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi apteczne,
usługi przygotowania i sporządzanie receptur w aptekach,
wydawania lekarstw, usługi informacyjne dla sektora farmaceutycznego i medycznego, usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej,
usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw,
usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze dotyczące produktów farmaceutycznych, usługi doradcze dotyczące farmacji, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
wymienionych usług, informacja o powyższych usługach.
480589
(220) 2017 12 28
PAŃCZYK MARCIN, PAŃCZYK KATARZYNA SALMAX
SPÓŁKA CYWILNA, Wyry
(540) GLOVIS

(210)
(731)

(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyki
do zagęszczania włosów, preparaty do włosów, szampony,
balsamy do włosów, odżywki do włosów, olejki do włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, tonik do włosów, kosmetyczne
środki stymulujące porost włosów, farby do włosów, lakiery
do włosów, żele do włosów, pianka do włosów, preparaty
do modelowania włosów, preparaty do kręcenia włosów,

Nr ZT07/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

kleje do przymocowywania sztucznych włosów, środki perfumeryjne i zapachowe, perfumy, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, kosmetyki do ciała.

59

(210) 480608
(220) 2017 12 28
(731) JANUSZ WIESŁAW, Mielec
(540) INTERVIAX TRANSPORT & SPEDITION

480590
(220) 2017 12 28
DOBODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DO BO DO
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży artykułów
spożywczych, napojów, mebli oraz artykułów wyposażenia
wnętrz, 43 restauracje, kawiarnie, usługi barowe, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje.
(210) 480591
(220) 2017 12 27
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) NERVOX
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(210) 480594
(220) 2017 12 27
(731) ADAMA AGAN LTD., Ashdod, IL
(540) TOLURON
(510), (511) 5 pestycydy, środki owadobójcze, fungicydy
i herbicydy.
480595
(220) 2017 12 27
Scripps Networks, LLC (Delaware limited liability
company), Knoxville, US
(540) GENIUS KITCHEN
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi do bezprzewodowego dostarczania multimedialnych treści rozrywkowych, w tym tekstu, danych,
obrazów, treści audio i wideo, nagrań audio i wideo do pobrania, 41 usługi edukacyjne i rozrywkowe, mianowicie
udostępnianie niepobieralnych nagrań dźwiękowych i wizualnych rozpowszechnianych za pośrednictwem różnych
platform w wielu formach mediów transmisyjnych, produkcja i dystrybucja treści cyfrowych za pośrednictwem Internetu, mianowicie nagrań dźwiękowych i wizualnych, usługi
rozrywkowe, mianowicie udostępnianie informacji rozrywkowych online innym osobom.

(531)

29.01.13, 27.05.01, 24.15.21, 01.05.01, 01.17.02, 01.17.03,
01.17.05
(510), (511) 39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostawa towarów, fracht, fracht [przewóz towarów],
logistyka transportu, maklerstwo transportowe, pośrednictwo frachtowe, przeprowadzki, rezerwacja transportu, spedycja, transport mebli.
(210) 480610
(220) 2017 12 28
(731) CZINAR AGNIESZKA, Wrocław
(540) COMPTA KOMPLEKSOWA KSIĘGOWOŚĆ

(210)
(731)

(210) 480597
(220) 2017 12 28
(731) BOROWSKI TOMASZ BOFURNITURE, Kórnik
(540)

(531) 27.05.13
(510), (511) 20 łóżka tapicerowane, meble tapicerowane,
łóżka, kanapy, sofy, meble, materace, materace łóżkowe,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna łóżek i mebli tapicerowanych, sprzedaż hurtowa i detaliczna łóżek tapicerowanych
łóżek, kanap, sof, mebli, materacy, materacy łóżkowych.

(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym
zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, doradztwo dla
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie badań rynku, doradztwo
podatkowe [rachunkowość], doradztwo związane z audytem, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie podatków, przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, doradztwo
w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania
zeznań podatkowych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, doradztwo dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zatrudnienia,
doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie
zarządzania kadrami, doradztwo w sprawach zarządzania
personelem, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo związane z wyborem kadry kierowniczej, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej świadczone w celu określenia
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struktury płacy i stanowisk, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury
płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, doradztwo
biznesowe, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji,
doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo związane
z zarządzaniem, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), doradztwo
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie
nabywania przedsiębiorstw, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw,
doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie
fuzji przedsiębiorstw, doradztwo dotyczące korporacyjnej
struktury firm, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, doradztwo w zakresie strategii dla
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, archiwizacja dokumentów lub taśm magnetycznych [usługi biurowe].
(210) 480619
(220) 2017 12 28
(731) ZARĘBA TOMASZ WOJCIECH, Dębica
(540) SATIVA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i inne środki do celów leczniczych, 30 artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne, naturalne rośliny i kwiaty.
480631
(220) 2017 12 29
SOCZEWKI365.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzeszów
(540) soczewki365.pl
(510), (511) 9 szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, soczewki korekcyjne, soczewki optyczne, oprawki
do okularów, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary
ochronne do uprawiania sportu, etui na okulary, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.
(210)
(731)

(210) 480765
(220) 2018 01 03
(731) BROCHOCKI PIOTR INTERIO, Błonie
(540) Interio
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli kuchennych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, usługi
w zakresie analizy rynku dotyczące sprzedaży antyków,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem
domu, 42 planowanie i projektowanie kuchni, profesjonalne doradztwo w zakresie projektowania kuchni na wymiar,
projektowanie kuchni, projektowanie mebli, projektowanie
rozmieszczenia mebli kuchennych.
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480771
(220) 2018 01 03
RYNKIEWICZ BARTŁOMIEJ NEW DEAL,
Piotrków Trybunalski
(540) Cyber-eX

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargów publicznych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pozyskiwanie
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie,
usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi handlu
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, usługi sprzedaży hurtowej w odniesieniu
do domowego sprzętu elektronicznego, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze smartfonami, usługi sprzedaży hurtowej związane z komputerami, które można nosić na sobie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej związane
z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrzą-
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dzania żywności, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem informatycznym.
(210) 480773
(220) 2018 01 03
(731) KORZENIEWSKI ŁUKASZ LUKI-OILS, Biała Podlaska
(540) PROFESSIONAL MOTOR OIL LUKI-OILS
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480784
(220) 2018 01 04
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Tychy
(540) ANMAR
(210)
(731)

(531) 26.03.06, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i wysyłkowej sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, artykułów higienicznych.

(531)

05.13.01, 05.13.04, 05.13.06, 05.13.25, 09.01.07, 09.01.10,
24.01.05, 24.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 35 negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż
produktów, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż
towarów, promocja sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
dotyczące olejów i smarów do silników pojazdów mechanicznych, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące olejów
i smarów do zastosowania w przemyśle, usługi sprzedaży
hurtowej dotyczące olejów i smarów do silników pojazdów
mechanicznych, usługi sprzedaży hurtowej dotyczące olejów i smarów do zastosowania w przemyśle, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami.
480774
(220) 2018 01 03
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Korona
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

480782
(220) 2018 01 03
VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki
(540) RAW PALEO

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 31 karma dla zwierząt domowych, napoje dla
zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych.

(210) 480788
(220) 2018 01 04
(731) BARTNIK ŁUKASZ, Tarnów
(540) FUZETEA
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, koktajle
bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe
o smaku kawy, napoje gazowane (proszek do wytwarzania
-), napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw,
napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje
orzeźwiające, napoje sportowe wzbogacane proteinami,
soki warzywne [napoje], woda [napoje].
(210) 480793
(220) 2018 01 03
(731) RB Global Promotions Limited, Larnaca, CY
(540) RB

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.04.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie analizy cen, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej,
zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz firmami
brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa, usługi w zakresie
analizy cen, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, 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, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
przygotowanie listy płac, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny
handlowe, ekonomiczne prognozy, outsourcing [doradztwo
biznesowe], negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, usługi agencji eksportowo-
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-importowych, usługi agencji eksportowych, usługi agencji
importowo-eksportowych, usługi agencji importowych,
usługi importowo-eksportowe, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, badania dotyczące działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania
nowych produktów na rynek, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw,
pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc dotycząca
zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w organizowaniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie planowania
działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa,
przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością
gospodarczą, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa,
przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością
gospodarczą, rocznych zeznań podatkowych na rzecz
przedsiębiorstw, świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne
o działalności gospodarczej, usługi ekspertów do spraw
efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, usługi szacowania ryzyka w działalności
gospodarczej, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych
przedsięwzięć, usługi w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi,
usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności
gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie sprawozdań
rynkowych, usługi w zakresie strategii biznesowych, analiza
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cen, analiza danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, analizy
kosztów, analizy kosztów i korzyści, analizy rynku, badania
biznesowe, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, ocena
możliwości dla działalności gospodarczej, ocena możliwości
w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk
w organizacji działalności gospodarczej), usługi w zakresie
analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy cen, usługi wyceny działalności
gospodarczej, wycena firm, wyceny dotyczące spraw handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny handlowe, 36 usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi ubezpieczeniowe,
usługi związane z podatkami [nie księgowość], zarządzanie
funduszami kapitału wysokiego ryzyka, zarządzanie funduszami, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, finansowe izby rozrachunkowe,
fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi gwarancyjne, usługi
likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa
finansowego w zakresie ceł, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie finansami, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, doradztwo związane z zawieraniem
ubezpieczeń, gwarantowanie finansowe rent dożywotnich,
gwarantowanie ubezpieczeń na życie, ocena finansowa dla
celów reasekuracji, ocena strat ubezpieczeniowych, organizowanie oceny roszczeń ubezpieczeniowych, podpisywanie
programów gwarancyjnych, podpisywanie przedłużonych
umów gwarancyjnych, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych, rozliczanie roszczeń ubezpieczeniowych, rozstrzyganie roszczeń w zakresie ubezpieczeń, ubezpieczenia
od wypadków samochodowych, ubezpieczenie reasekuracyjne, udzielanie gwarancji, udzielanie gwarancji morskich
ubezpieczeń transportowych, udzielanie gwarancji morskich ubezpieczeń pożarowych, udzielanie gwarancji morskich ubezpieczeń wypadkowych, udzielanie informacji
związanych z uregulowaniem roszczeń z tytułu ubezpieczeń
innych niż na życie, udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń na życie, udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych niż na życie, uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie,
usługi biur rozwiązujących roszczenia, usługi gwarancyjne
w zakresie ubezpieczeń osobistych od wypadków, usługi
gwarantowania rent rocznych, usługi gwarantowania ubezpieczeń, usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi
gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi regulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeń w dziedzinie
lotnictwa, usługi w zakresie gwarantowania ubezpieczeń,
usługi w zakresie gwarantowania emisji, usługi w zakresie
ubezpieczeń gwarancji, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń dla firm,
usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń biznesowych,
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usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, wycena ładunków w celach ubezpieczeniowych, wycena roszczeń ubezpieczeniowych, wycena roszczeń
z ubezpieczenia, wycena ubezpieczeń przeciwpożarowych,
wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny roszczeń
ubezpieczeniowych dla własności osobistych, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, wyrównanie strat, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie w zakresie regulacji
roszczeń
ubezpieczeniowych,
zawieranie
ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, zawieranie ubezpieczeń
na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń
od odpowiedzialności zawodowej, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, gwarancja wykonania
zobowiązania, gwarancje (przedłużone -) na maszyny, gwarancje (przedłużone -) na sprzęt gospodarstwa domowego,
gwarancje w zakresie pojazdów, przedłużone gwarancje,
przedłużone gwarancje na urządzenia, przedłużone gwarancje na domowe urządzenia elektryczne, przedłużone gwarancje na urządzenia elektryczne, świadczenie usług rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart
kredytowych, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji,
udzielanie gwarancji na pojazdy, udzielanie przedłużonych
gwarancji na domowe artykuły elektryczne, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych, usługi administrowania
w zakresie roszczeń gwarancyjnych, usługi gwarancji przedłużonych na elektryczne artykuły gospodarstwa domowego, usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku awarii mechanicznej silnika, usługi gwarancyjne dla pojazdów
drogowych, usługi gwarancji w zakresie pojazdów, usługi
gwarancyjne w zakresie pojazdów drogowych, usługi programów gwarancyjnych związanych z silnikami przyczepnymi, usługi ubezpieczeń gwarancji, usługi ubezpieczeniowe
w zakresie ochrony zakupów, ochrony cen i rozszerzonych
gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, usługi związane z programami gwarancyjnymi, zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi
pojazdami ląd, administrowanie finansami, administrowanie
finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów
leczenia dentystycznego, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym],
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, działalność finansowa, obsługa funduszy powierniczych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi
oceny ryzyka finansowego, szacowanie strat, 41 konferencje
(organizowanie i prowadzenie -), kongresy (organizowanie
i prowadzenie -), organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja seminariów, organizowanie corocznych konferencji
edukacyjnych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu,
organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie konferencji w celach edu-
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kacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji,
organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie
konferencji, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji związanych z biznesem, organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących
edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją,
organizowanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów dotyczących biznesu, organizowanie seminariów
w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów w celach
rekreacyjnych, organizowanie seminariów szkoleniowych,
organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie zjazdów w celach
szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, sympozja związane z edukacją, udostępnianie informacji na temat kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo
zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne
lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, kursy edukacyjne dotyczące
finansów, kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami,
kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe
w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja szkoleń, organizacja
warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zajęć, organizowanie i prowadzanie sympozjów
naukowych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym,
organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie
kursów szkoleniowych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie seminariów
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, szkole-
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nia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, szkolenia z zakresu
stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, szkolenia związane z finansami, szkolenie personelu zajmującego
się finansami, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie rachunkowości, szkolenie związane z karierą zawodową, szkolenie zaawansowane, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi edukacji biznesowej, usługi
edukacji medycznej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące audytu, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem
majątkiem nieruchomym, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi
edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż z podatków od nieruchomości, usługi
edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, usługi
szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla biznesu,
usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi w zakresie
wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, prowadzenie seminariów, 45 badania prawne, badania w zakresie
własności intelektualnej, badania [wyszukiwanie] w zakresie
informacji prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej,
doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy,
doradztwo dotyczące własności przemysłowej, doradztwo
prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania,
doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, doradztwo w sporach sądowych, doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, doradztwo
w zakresie patentów, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania
komputerowego, doradztwo związane z ochroną patentową, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych,
doradztwo związane z ochroną wzorów przemysłowych,
doradztwo związane z ochroną praw autorskich, doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, doradztwo
związane z rejestracją nazw domen, doradztwo związane
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, dostarczanie informacji prawnych, egzekwowanie praw
do własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków
towarowych, eksploatacja praw własności przemysłowej
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, kompilacja informacji prawnych, konsultacje
z zakresu zarządzania własnością intelektualną, licencjonowanie baz danych [usługi prawne], mediacja [usługi prawne],
mediacje, monitorowanie praw własności intelektualnej
do celów doradztwa prawnego, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], ochrona praw autorskich, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy
tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe,
porady prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo
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w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich,
profesjonalne
usługi
doradcze
związane
z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi
doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, programy komputerowe (licencjonowanie -) [usługi prawne],
przenoszenie tytułu własności, rozstrzyganie spraw spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia
zgodności z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi
pomocy w -), świadczenie usług w zakresie badań prawnych,
udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych,
udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji
w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie, usługi
adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania
sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi badań prawnych
i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące praw
własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie
nazw domen, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji
badawczych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań
patentowych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, usługi informacji prawnej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu
do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie praw
konsumenta, usługi kancelarii patentowych, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków
towarowych do celów doradztwa prawnego, usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne
dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami
własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie mediacji,
usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi
prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej
i praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją
praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków,
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usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych,
telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi prawne
związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi
prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi
prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawnicze związane z prawami do własności
wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi rejestracyjne
(prawne), usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie
alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie mediacji
rozwodowej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi
w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie wydawania licencji, usługi wsparcia
prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane z ochroną własności przemysłowej,
usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi
prawne], usługi związane z własnością intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, własność intelektualna
(licencjonowanie -), badania prawne, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, mediacje, prawne administrowanie
licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], sprawy sporne (usługi pomocy w -), usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, ochrona własności intelektualnej.
480794
(220) 2018 01 03
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ADW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyry
(540) SeparAl - 01
(510), (511) 1 preparaty formierskie [odlewnicze], preparaty do form odlewniczych [stosowane w odlewnictwie],
mieszanki do form odlewniczych, preparaty odlewnicze
do celów przemysłowych, preparaty do mycia form odlewniczych, środki chemiczne w postaci smarów rozpuszczalnych
w wodzie.
(210)
(731)

480795
(220) 2018 01 04
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) S

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 24.01.05, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi handlowe online, w ramach których
sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, publikowanie
materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży,
zbieranie danych dotyczących działalności gospodarczej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów,
organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem Internetu, reklamy telewizyjne.
480796
(220) 2018 01 04
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) allegro Finanse

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich
i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie zabezpieczające, 36 usługi finansowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy, przelew
funduszy na zakup towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, przetwarzanie płatności
elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem
środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe, usługi leasingowe, faktoring, finansowanie zakupów w formie leasingu,
usługi kredytowe, przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, ubezpieczenia, ocena sytuacji finansowej
i wystawianie raportów kredytowych, rating wiarygodności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej, usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów
kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka
i ubezpieczania od ryzyka, usługi w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, pobieranie płatności za towary i usługi, 42 projektowanie systemów informatycznych
związanych z finansami, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat
elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu
funduszy, procesów uwierzytelniania, oprogramowanie
jako usługa do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
oprogramowanie do uwierzytelniania jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa.
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(210) 480805
(220) 2018 01 04
(731) PAWŁOWSKI RYSZARD JAN, Wrocław
(540) KONCEPT KOGENERACJA

(531) 26.03.05, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 transport, transport cysternami, transport samochodowy, transport drogowy, usługi transportowe, transport drogowy ładunków, dostawa paliwa.
(210) 480840
(220) 2018 01 05
(731) ROPKA MATEUSZ SHARPTEC, Kraków
(540) FreshO your ideas our creation

(531) 27.05.01, 26.11.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama.
480844
(220) 2018 01 05
ENJOYIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Appstronauts
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 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, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(210)
(731)

480845
(220) 2018 01 05
DIRECT HOME AND GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Tajemniczy ogród
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 metalowe wieszaki na obrazy, wieszaki drabinowe z metalu, metalowe wieszaki na odzież, metalowe wieszaki na rośliny, metalowe wieszaki na torby, wieszaki na ręczniki z metalu, metalowe wieszaki (stojaki) na odzież, wieszaki
metalowe na węże ogrodowe, wieszaki na kapelusze z metalu, wieszaki metalowe na ubrania, metalowe kołatki, kołatki do drzwi, kołatki do drzwi, kołatki metalowe do drzwi,
metalowe kołatki do drzwi, skrzynki do narzędzi z metalu
[puste], metalowe tabliczki na skrzynki do listów, skrzynki
na narzędzia metalowe [puste], skrzynki na narzędzia z metalu, skrzynki metalowe do celów ogrodniczych, skrzynki
na listy metalowe, metalowe skrzynki z zamknięciami, metalowe skrzynki na listy, skrzynki na listy metalowe, skrzynki
narzędziowe z metalu, skrzynki metalowe na butelki, nieelektryczne skrzynki kablowe metalowe, metalowe skrzynki
pancerne, metalowe skrzynki pocztowe, metalowe tabliczki
na skrzynki do listów, skrzynki na narzędzia metalowe [puste],
skrzynki na narzędzia z metalu, skrzynki metalowe do celów
ogrodniczych, skrzynki na listy metalowe, metalowe skrzynki
z zamknięciami, metalowe skrzynki na listy, skrzynki na listy
metalowe, skrzynki narzędziowe z metalu, skrzynki metalowe na butelki, nieelektryczne skrzynki kablowe metalowe,
metalowe skrzynki pancerne, metalowe skrzynki pocztowe,
metalowe skrzynki narzędziowe, metalowe skrzynki, skrzynki
ogniotrwałe, metalowe haczyki na lustra, metalowe haczyki
na odzież, metalowe haczyki do zamykania bramek, haczyki
metalowe do wieszania odzieży, metalowe haczyki do wieszania garnków, haczyki metalowe do wieszaków na ubrania,
haczyki na kapelusze wykonane z metali nieszlachetnych,
metalowe haczyki i oczka do zamykania bram, haczyki z drutu, kosze metalowe, skrzynie z metalu, kosze z metali nieszlachetnych, 20 lustra [meble], lustra łazienkowe, lustra ścienne,
lustra [nieprzenośne], lustra z nadrukiem, szkło srebrzone [lustra], lustra (srebrzone szkło), szafy z lustrami, szafki z lustrami,
lustra z elektrycznym oświetleniem, lustra i lusterka stojące,
toaletki z trzema lustrami, lustra o pełnej długości w ramie,
stojące, wertykalnie obrotowe [psyche], koszyki wiklinowe, koszyki dla kotów, koszyki dla psów, koszyki piknikowe
[nie wyposażone], podręczne koszyki na zakupy do użytku
w supermarketach, nie z metalu, wieszaki na płaszcze [meble], wieszaki na kapelusze [meble], niemetalowe wieszaki
do odzieży, wieszaki stojące do ubrań, wieszaki na klucze
[meble], wieszaki niemetalowe na węże, zapachowe wieszaki na ubrania, niemetalowe wieszaki do półek, wieszaki
na części garderoby, wieszaki stojące na ubrania, wieszaki
do płaszczy, wieszaki na krawaty, wieszaki na kimono, wieszaki do ubrań, wieszaki na ubrania, wieszaki na kapelusze,
wieszaki na ubrania, nie z metalu, wieszaki i haczyki na ubrania, wolnostojące wieszaki na ręczniki [meble], wieszaki
na płaszcze [stojaki] niemetalowe, wieszaki na kapelusze
[haki] niemetalowe, wieszaki do ubrań [meble], wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki na torby, niemetalowe, stojaki [wieszaki] na siodła, metalowe wieszaki na kapelusze, wieszaki
na rośliny, niemetalowe, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące
do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, mocowane do ściany
wieszaki na narzędzia, stojaki i wieszaki na narzędzia z tworzyw sztucznych, wieszaki na płaszcze [haczyki montowane
na ścianie] niemetalowe, kosze drewniane, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, kosze niemetalowe [inne niż kosze
na śmieci], drewniane skrzynie, skrzynie wykonane z drewna
do przechowywania, skrzynie na narzędzia, niemetalowe,
puste, kosze ozdobne ze słomy, kosze z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], kosze ozdobne wykonane
z drewna, kosze ozdobne wykonane z wikliny, kosze z wikliny
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na kwiaty, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, wiszące kosze na kwiaty z materiałów niemetalowych,
kosze na kompost z tworzyw sztucznych, kosze bambusowe do celów przemysłowych, wyroby wikliniarskie, figurki
wykonane z cementu gipsowego, figurki drewniane, figury
drewniane, trofea drewniane, figurki z drewna, rzeźby drewniane, posągi z drewna, rzeźby wykonane z drewna, ozdobne
modele wykonane z drewna, modele samolotów [ozdoby]
z drewna, ozdobne figurki akcji z drewna, modele wykonane
z drewna [ozdoby], popiersia z drewna, wyroby artystyczne
wykonane z drewna, modele figurek [ozdoby] z drewna, modele zwierząt [ozdoby] z drewna, modele pojazdów [ozdoby]
z drewna, ozdobne statuetki, wykonane z drewna, posążki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, modele
w zmniejszonej skali [ozdoby] z drewna, modele samochodów [ozdoby] zrobione z drewna, miniaturowe modele samochodów [ozdoby] z drewna, przylepne ozdoby z drewna
na ściany, ozdoby z drewna na środek stołu, ozdobne rzeźby
wykonane z drewna, ozdobne figurki wykonane z drewna,
popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób
na drzewka, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, inne niż biżuteria, 21 doniczki szklane, doniczki
porcelanowe, doniczki okienne, doniczki do kwiatów, doniczki do roślin, doniczki na kwiaty, plastikowe wieka na doniczki,
osłony niepapierowe na doniczki, doniczki ozdobne z porcelany, gliniane doniczki, uchwyty na doniczki na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], osłony na doniczki
nie z papieru, profitki [osłonki wkładane na świecę w celu
ochrony przed skapującą stearyną] nie z metali szlachetnych,
profitki [osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed
skapującą stearyną] z metali szlachetnych, koszyki piknikowe,
koszyki do frytkownic, koszyki do pieczywa, koszyki druciane
[przybory kuchenne], koszyki piknikowe z naczyniami, koszyki piknikowe z wyposażeniem, piknikowe (koszyki -) z naczyniami, koszyki do gotowania na parze, koszyki na butelki,
pokryte metalem szlachetnym, wieszaki-drzewka na kubki,
stojaki, wieszaki na kubki, wieszaki do suszenia odzieży, wieszaki na ręczniki, wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni,
wieszaki-kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek], wieszakiobręcze na ręczniki [wyposażenie łazienek], wieszaki prętowe na ręczniki, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wieszaki-kółka, nie z metalu szlachetnego, wieszaki-kółka na ręczniki,
nie z metalu szlachetnego, kosze na kwiaty, kosze na rośliny,
kosze na pranie, kosze na chleb, kosze na śmieci, kosze na papier, kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], kosze
na śmieci papierowe, metalowe kosze na śmieci, kosze metalowe na śmieci, kosze do użytku domowego, podręczne
kosze na śmieci papierowe, kosze z metali nieszlachetnych
do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze na pranie do użytku domowego, kosze na śmieci
do użytku domowego, plastikowe wieka na doniczki, szklane
karafki, donice szklane, doniczki szklane, donice ceramiczne,
ceramiczne skarbonki, skarbonki – świnki z ceramiki, ozdobne donice ceramiczne, ozdoby szklane, świeczniki szklane,
kubki szklane, tabliczki szklane, rzeźby szklane, figurki szklane, butle szklane, pudełka ceramiczne, ozdoby ceramiczne,
ceramiczne ozdoby, tabliczki ceramiczne, rzeźby ceramiczne,
ceramiczne statuetki, figurki ceramiczne, pudełka z ceramiki,
ceramiczne dzieła sztuki, figurki wykonane z ceramiki, krasnale ogrodowe ceramiczne [gnomy], statuetki z porcelany,
ceramiki, gliny lub szkła, statuy z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty lub szkła, wyroby artystyczne z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty lub szkła.
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480877
(220) 2018 01 06
CZOKAŁO JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GAB, Stalowa Wola
(540) GAB
(210)
(731)

(531) 01.05.01, 18.01.16, 27.05.01
(510), (511) 7 urządzenia do przenoszenia i transportu,
windy i podnośniki, widły dźwigowe, lemiesze do pługów
śnieżnych, pługi śnieżne, platformy podnośnikowe, dźwigi
budowlane, haki do dźwigów, przedłużki do wideł, widły
do palet, szufla hydrauliczna na widły, szufla mechaniczna,
wysięgnik, wysięgnik z hakiem na widły, osprzęt do urządzeń do przenoszenia i transportu, osprzęt do wind i podnośników, osprzęt do pługów, osprzęt do dźwigów, osprzęt
do wózków widłowych i maszyn budowlanych, widły
do wózków i maszyn budowlanych, 12 pojazdy i środki transportu, wózki widłowe, kontenery przechylne.
(210) 480878
(220) 2018 01 06
(731) PISKORSKI PIOTR, Olesno
(540) Supreme Houses

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, analiza marketingowa nieruchomości, 36 usługi
w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości, finansowanie inwestycji
budowlanych, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości komercyjnych, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, zarządzanie projektem budowy,
42 usługi w zakresie projektowania, planowanie budowy
nieruchomości.
(210) 480885
(220) 2018 01 08
(731) FUNDAMENTAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) FUNDAMENTAL GROUP

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 sprzedaż hurtowa i detaliczna powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni pomieszczeń
biurowych, powierzchni pomieszczeń przemysłowych,
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sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu
powierzchni pomieszczeń mieszkalnych, powierzchni pomieszczeń biurowych, powierzchni pomieszczeń przemysłowych, 37 usługi budowlane, budowa domów wielo oraz
jednorodzinnych, budowa obiektów przemysłowych, budowa obiektów usługowo-handlowych, usługi budowlane
dotyczące infrastruktury drogowej, usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, prace remontowe, prace
konserwacyjne, prace wykończeniowe, usługi budowlane
instalacyjne, usługi informacji oraz nadzoru budowlanego,
instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, tynkowanie, malowanie, uszczelnianie budynków, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią, asfaltowanie, układanie nawierzchni dróg, instalowanie i naprawa urządzeń przeciwwłamaniowych, usługi generalnego wykonawcy i inwestora zastępczego robót
budowlanych, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie
i naprawa wind, usługi doradztwa budowlanego, 42 usługi
projektowania budynków, usługi projektowania infrastruktury technicznej, projektowanie terenów zielonych, zieleńców
i parków, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz
i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy
techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwa w zakresie ochrony
środowiska, usługi opracowywania projektów technicznych
związanych z ochroną środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(540) WSK ŚWIDNIK MOTOCYKLE

(210) 480887
(220) 2018 01 08
(731) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik
(540) WSK

(210) 480895
(220) 2018 01 08
(731) GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) STÓŁ POLSKI PRACOWNIA KULINARNA ser Książęcy
z dziurami klasa1 pełnotłusty Ser Książęcy z dziurami

(531) 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 03.07.24, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 12 motocykle.
480893
(220) 2018 01 08
POLSKA GRUPA BROKERSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) pgb POLISH BROKERS GROUP

(210)
(731)

(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego.

(531)

26.01.04, 26.01.10, 26.01.18, 26.03.02, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.14
(510), (511) 12 motocykle.
(210) 480888
(220) 2018 01 08
(731) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik
(540) WSK

(531)

06.19.09, 06.19.11, 06.19.15, 06.19.16, 08.03.10, 08.03.12,
26.04.08, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09,
27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 29 produkty serowarskie, ser twardy, sery dojrzewające, sery topione, ser z przyprawami, ser z mleka koziego,
ser mieszany, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser wędzony,
substytuty serów.
480897
(220) 2018 01 08
GOŁĘBIOWSKA, KRAWCZYK, ROSZKOWSKI
I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa
(540) GKR legal
(210)
(731)

(531)

26.11.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.18,
03.07.24, 29.01.12
(510), (511) 12 motocykle.
(210)
(731)

480889
(220) 2018 01 08
GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi prawnicze, doradztwo
prawne, badania prawne, doradztwo w zakresie własności
intelektualnej, mediacje, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, badanie stanu prawnego
nieruchomości, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące
franchisingu, usługi monitorowania prawnego, porady prawne i zastępstwo procesowe, monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], usługi prawne dotyczące nabywania własności
intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków
towarowych, usługi prawne z zakresu wykorzystywania
patentów.
(210) 480898
(220) 2018 01 08
(731) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik
(540) WSK ŚWIDNIK MOTOCYKLE
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(210) 480900
(220) 2018 01 08
(731) GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK, Świdnik
(540) WSK

(531) 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01
(510), (511) 12 motocykle.
480901
(220) 2018 01 08
POLSKA GRUPA BROKERSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) pgb POLSKA GRUPA BROKERSKA
(210)
(731)

(531) 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczeniowe usługi brokerskie, usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego.

(531) 03.07.24, 26.02.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 12 motocykle.
480899
(220) 2018 01 08
FAIRFIELD FLAK LUTY KANCELARIA PRAWNICZA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) FAIRFIELD

(210)
(731)

(210) 480902
(220) 2018 01 08
(731) Rotary International, Evanston, US
(540) ROTARY POLSKA
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne do pobrania w formie
artykułów, filmów i obrazów dotyczących działalności i usług
organizacji humanitarnych i charytatywnych, klubów i stowarzyszeń, 16 publikacje periodyczne w formie artykułów
dotyczących działalności i usług organizacji humanitarnych
i charytatywnych, klubów i stowarzyszeń, 41 zamieszczanie
periodycznych publikacji online w formie artykułów, filmów
i obrazów dotyczących działalności i usług organizacji humanitarnych i charytatywnych, klubów i stowarzyszeń.
(210) 480904
(220) 2018 01 08
(731) MICHALESKUL WOJCIECH AEA TECHNIQUE, Gliwice
(540) AEA TECHNIQUE

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 35 doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania
nowych produktów na rynek, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie zarządzania
dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 45 badania
prawne, badania stanu prawnego nieruchomości, doradztwo prawne, doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradztwo prawne związane z prawami
własności intelektualnej.

(531) 26.11.03, 26.11.13, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w związku
z urządzeniami i instrumentami pomiarowymi, urządzeniami do monitorowania, liczenia, wyrównywania i kalibracji,
kontrolerami (regulatorami), urządzeniami do testowania
i kontroli jakości, elektrycznymi lub elektronicznymi modułami kontrolno-sterującymi, czujnikami używanymi do kontroli urządzeń, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja urządzeń i instrumentów pomiarowych, urządzeń do monitorowania, liczenia, wyrównywania i kalibracji,
kontrolerów (regulatorów), urządzeń do testowania i kontroli
jakości, elektrycznych lub elektronicznych modułów kontrolno-sterujących, czujników używanych do kontroli urządzeń,
42 usługi pomiarowe, doradztwo w zakresie projektów technologicznych, doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie
badań przemysłowych, projektowanie techniczne, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych.
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480919
(220) 2018 01 09
KATRAGADDA IWONA CHAUDARY FOOD TRADERS,
Warszawa
(540) LITTLE INDIA

(210)
(731)

(210)
(731)
(540)

(531)

(531) 03.02.01, 03.02.26, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 aromaty [ preparaty] do żywności, sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy sałatkowe,
35 prezentowanie produktów w mediach dla sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa w handlu, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
480925
(220) 2018 01 09
SENKOWSKI KRZYSZTOF CARSEN AUTO CZĘŚCI,
Warszawa
(540) S Carsen
(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie akcesoriów do samochodów, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie elementów wyposażenia
warsztatów samochodowych, 39 dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie i składowanie towarów, przewożenie i dostarczanie
towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja
transportu, transport towarów, usługi rozładunku towarów,
usługi transportu samochodami silnikowymi, konfekcjonowanie i magazynowanie części samochodowych, konfekcjonowanie towarów.
480928
(220) 2018 01 09
DTP SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka Zdrój
(540) D DAREK team production

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie gier, aplikacje do pobrania na smartfony.
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480945
(220) 2018 01 09
DIRECT HOME AND GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

29.01.03, 26.03.01, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08,
26.11.09
(510), (511) 6 metalowe wieszaki na obrazy, wieszaki drabinowe z metalu, metalowe wieszaki na odzież, metalowe wieszaki na rośliny, metalowe wieszaki na torby, wieszaki na ręczniki z metalu, metalowe wieszaki (stojaki) na odzież, wieszaki
metalowe na węże ogrodowe, wieszaki na kapelusze z metalu, wieszaki metalowe na ubrania, metalowe kołatki, kołatki
do drzwi, kołatki metalowe do drzwi, skrzynki do narzędzi
z metalu [puste], metalowe tabliczki na skrzynki do listów,
skrzynki na narzędzia metalowe [puste], skrzynki na narzędzia z metalu, skrzynki metalowe do celów ogrodniczych,
skrzynki na listy metalowe, metalowe skrzynki z zamknięciami, metalowe skrzynki na listy, skrzynki narzędziowe z metalu, skrzynki metalowe na butelki, nieelektryczne skrzynki
kablowe metalowe, metalowe skrzynki pancerne, metalowe
skrzynki pocztowe, metalowe skrzynki narzędziowe, metalowe skrzynki, skrzynki ogniotrwałe, metalowe haczyki na lustra, metalowe haczyki na odzież, metalowe haczyki do zamykania bramek, haczyki metalowe do wieszania odzieży,
metalowe haczyki do wieszania garnków, haczyki metalowe
do wieszaków na ubrania, haczyki na kapelusze wykonane
z metali nieszlachetnych, metalowe haczyki i oczka do zamykania bram, haczyki z drutu, kosze metalowe, skrzynie
z metalu, kosze z metali nieszlachetnych, 20 lustra [meble],
lustra łazienkowe, lustra ścienne, lustra [nieprzenośne], lustra
z nadrukiem, szkło srebrzone [lustra], lustra (srebrzone szkło),
szafy z lustrami, szafki z lustrami, lustra z elektrycznym oświetleniem, lustra i lusterka stojące, toaletki z trzema lustrami,
lustra o pełnej długości w ramie, stojące, wertykalnie obrotowe [psyche], koszyki wiklinowe, koszyki dla kotów, koszyki
dla psów, koszyki piknikowe [nie wyposażone], podręczne
koszyki na zakupy do użytku w supermarketach nie z metalu, wieszaki na płaszcze [meble], wieszaki na kapelusze
[meble], niemetalowe wieszaki do odzieży, wieszaki stojące
do ubrań, wieszaki na klucze [meble], wieszaki niemetalowe
na węże, zapachowe wieszaki na ubrania, niemetalowe wieszaki do półek, wieszaki na części garderoby, wieszaki stojące na ubrania, wieszaki do płaszczy, wieszaki na krawaty,
wieszaki na kimono, wieszaki do ubrań, wieszaki na ubrania,
wieszaki na kapelusze, wieszaki na ubrania nie z metalu, wieszaki i haczyki na ubrania, wolnostojące wieszaki na ręczniki
[meble], wieszaki na płaszcze [stojaki] niemetalowe, wieszaki
na kapelusze [haki] niemetalowe, wieszaki do ubrań [meble],
wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki na torby, niemetalowe, stojaki [wieszaki] na siodła, metalowe wieszaki na kapelusze, wieszaki na rośliny, niemetalowe, wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, mocowane do ściany wieszaki na narzędzia, stojaki i wieszaki
na narzędzia z tworzyw sztucznych, wieszaki na płaszcze
[haczyki montowane na ścianie] niemetalowe, kosze drewniane, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, kosze niemetalowe [inne niż kosze na śmieci], drewniane skrzynie,
skrzynie wykonane z drewna do przechowywania, skrzynie
na narzędzia, niemetalowe, puste, kosze ozdobne ze słomy,
kosze z tworzyw sztucznych [inne niż kosze na śmieci], ko-
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sze ozdobne wykonane z drewna, kosze ozdobne wykonane
z wikliny, kosze z wikliny na kwiaty, kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, wiszące kosze na kwiaty
z materiałów niemetalowych, kosze na kompost z tworzyw
sztucznych, kosze bambusowe do celów przemysłowych,
wyroby wikliniarskie, figurki wykonane z cementu gipsowego, figurki drewniane, figury drewniane, trofea drewniane,
figurki z drewna, rzeźby drewniane, posągi z drewna, rzeźby
wykonane z drewna, ozdobne modele wykonane z drewna,
modele samolotów [ozdoby] z drewna, ozdobne figurki akcji
z drewna, modele wykonane z drewna [ozdoby], popiersia
z drewna, wyroby artystyczne wykonane z drewna, modele
figurek [ozdoby] z drewna, modele zwierząt [ozdoby] z drewna, modele pojazdów [ozdoby] z drewna, ozdobne statuetki wykonane z drewna, posążki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, modele w zmniejszonej skali [ozdoby]
z drewna, modele samochodów [ozdoby] zrobione z drewna, miniaturowe modele samochodów [ozdoby] z drewna, przylepne ozdoby z drewna na ściany, ozdoby z drewna na środek stołu, ozdobne rzeźby wykonane z drewna,
ozdobne figurki wykonane z drewna, popiersia z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, ozdoby okolicznościowe z drewna, z wyjątkiem ozdób na drzewka, dzieła
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
krucyfiksy z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych
inne niż biżuteria, 21 doniczki szklane, doniczki porcelanowe, doniczki okienne, doniczki do kwiatów, doniczki do roślin, doniczki na kwiaty, plastikowe wieka na doniczki, osłony
niepapierowe na doniczki, doniczki ozdobne z porcelany,
gliniane doniczki, uchwyty na doniczki na kwiaty, podstawki
pod doniczki na kwiaty [spodki], osłony na doniczki nie z papieru, profitki [osłonki wkładane na świecę w celu ochrony
przed skapującą stearyną] nie z metali szlachetnych, profitki
[osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapującą stearyną] z metali szlachetnych, koszyki piknikowe, koszyki
do frytkownic, koszyki do pieczywa, koszyki druciane [przybory kuchenne], koszyki piknikowe z naczyniami, koszyki
piknikowe z wyposażeniem, koszyki do gotowania na parze,
koszyki na butelki, pokryte metalem szlachetnym, wieszaki-drzewka na kubki, stojaki, wieszaki na kubki, wieszaki do suszenia odzieży, wieszaki na ręczniki, wieszaki do ręczników
w kształcie pierścieni, wieszaki - kółka na ręczniki [wyposażenie łazienek], wieszaki- obręcze na ręczniki [wyposażenie
łazienek], wieszaki prętowe na ręczniki, wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wieszaki-kółka, nie z metalu szlachetnego,
wieszaki - kółka na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, kosze
na kwiaty, kosze na rośliny, kosze na pranie, kosze na chleb,
kosze na śmieci, kosze na papier, kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], kosze na śmieci papierowe, kosze metalowe na śmieci, kosze do użytku domowego, podręczne
kosze na śmieci papierowe, kosze z metali nieszlachetnych
do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze na pranie do użytku domowego, kosze na śmieci
do użytku domowego, plastikowe wieka na doniczki, szklane
karafki, donice szklane, doniczki szklane, donice ceramiczne,
ceramiczne skarbonki, skarbonki - świnki z ceramiki, ozdobne
donice ceramiczne, ozdoby szklane, świeczniki szklane, kubki szklane, tabliczki szklane, rzeźby szklane, figurki szklane,
butle szklane, pudełka ceramiczne, ozdoby ceramiczne, tabliczki ceramiczne, rzeźby ceramiczne, ceramiczne statuetki,
figurki ceramiczne, pudełka z ceramiki, ceramiczne dzieła
sztuki, figurki wykonane z ceramiki, krasnale ogrodowe ceramiczne [gnomy], statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub
szkła, statuy z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła,
wyroby artystyczne z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła.
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480947
(220) 2018 01 10
ERNST & YOUNG DORADZTWO PODATKOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) KOMPAS Kompendium Aktywnego Samorządowca
(510), (511) 16 afisze, plakaty, w tym z papieru i kartonu, albumy, artykuły biurowe, w tym w szczególności noże do papieru, gilotynki do papieru, długopisy, ołówki, pióra, obsadki
i uchwyty do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, oprawy do ołówków, podstawki
do piór, długopisów i ołówków, materiały do pisania i rysowania, w tym w zestawach, teczki, skoroszyty, zszywacze,
temperówki, artykuły i materiały piśmienne, w tym koperty,
bloczki do pisania, bloki listowe, broszury, czasopisma, etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, w tym
kalendarze z kartkami do zrywania, kartki z życzeniami, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, materiały
piśmienne, w tym taśma klejąca, nalepki i naklejki, notatniki,
notesy, w tym notesy podręczne, osłony na doniczki z papieru, papier do pakowania i do pisania, papierowe podstawki
pod karafki, prospekty, przyciski do papieru, pudełka kartonowe lub papierowe, ramki do fotografii, segregatory, skoroszyty na dokumenty, spinacze biurowe, w tym spinacze
do papieru, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy
przylepne i samoprzylepne do celów papierniczych, zakładki do książek, zeszyty, zszywki biurowe, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, analiza kosztów, analiza rynku, badania rynku, rynkowe badania, badania marketingowe, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, czynności biurowe,
usługi świadczone drogą elektroniczną lub on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu,
usługi badawcze w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarządzania personelem,
obsługi personalnej, doradztwa w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, dostarczanie informacji biznesowych z zakresu podatków, prawa i ekonomii, ekonomiczne prognozy,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w ramach
punktów informacji konsumenckiej, handlowe wyceny,
informacja o działalności gospodarczej, usługi podatkowe
i planowania podatkowego, organizowanie targów w celach reklamowych lub handlowych, organizowanie wystaw
w celach reklamowych lub handlowych, wystawy handlowe, outsourcing w zakresie doradztwa handlowego, pomoc
i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przedsiębiorcom w działalności gospodarczej,
w tym przemysłowej i handlowej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, promocja w zakresie sprzedaży dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań
podatkowych, publikowanie tekstów sponsorowanych,
rachunkowość, księgowość i audyt, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi doradcze,
konsultingowe, badawcze i informacyjne związane z działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe dotyczące zarządzania w działalności gospodarczej w dziedzinie technologii
informacyjnej, usługi porównania cen, usługi promocyjne,
usługi przeglądu prasy, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, usługi związane z rekrutacją pracowników,
wywiad gospodarczy, zestawienia statystyczne, 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, eduka-

(210)
(731)

72

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

Nr ZT07/2018

480950
(220) 2018 01 10
SAJNOK ARKADIUSZ AKADEMIA STRZELECKA
RAGUN, Radom
(540) AKADEMIA STRZELECKA RAGUN

cja, informacje o edukacji, instruktaże, nauczanie, nauczanie
korespondencyjne, organizowanie i obsługa i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, pokazy w zakresie kształcenia praktycznego,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, sprawdziany
edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, dostarczanie
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, publikowanie drogą elektroniczną, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w internecie, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
obsługa prawna, reprezentowanie innych w sprawach prawnych i podatkowych, usługi pomocy w sprawach spornych,
usługi prawne w zakresie rejestrowania nazw domen, usługi
związane z badaniami oraz doradztwem prawnym, zarządzanie własnością intelektualną i prawami autorskimi.

(210)
(731)

(210) 480948
(220) 2018 01 10
(731) PAUBA RENATA, Sierpc
(540) REBOFARM ZDROWY DRÓB-NIEZAWODNIE

(531)

29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01,
26.01.03, 23.03.05, 21.03.21, 03.07.01, 03.07.16, 03.07.19,
09.01.10
(510), (511) 41 edukacja w zakresie sportów strzeleckich.
(210) 480952
(220) 2018 01 10
(731) PAUBA RENATA, Sierpc
(540) BROJLER ZAGRODOWY REBO Z
(510), (511) 29 jaja, 31 drób [żywy], jaja do wylęgania zapłodnione, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta
żywe, 44 hodowla zwierząt, usługi skutecznego zapłodnienia (inseminacja).

(531) 03.07.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jaja, drób nieżywy, 31 drób [żywy], jaja do wylęgania zapłodnione, zwierzęta hodowlane do reprodukcji,
zwierzęta żywe, 44 hodowla zwierząt, usługi skutecznego
zapłodnienia (inseminacja).
480949
(220) 2018 01 10
SAJNOK ARKADIUSZ AKADEMIA STRZELECKA
RAGUN, Radom
(540) AKADEMIA STRZELECKA RAGUN
(210)
(731)

480953
(220) 2018 01 10
WEB INNOVATIVE SOFTWARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MOJO
(510), (511) 42 projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, przechowywanie danych elektronicznych.
(210)
(731)

(210) 480956
(220) 2018 01 10
(731) BUCHHOLZ-TODOROSKA MAŁGORZATA, Sopot
(540) EXPONEO

(531)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.14, 24.01.03, 24.01.09,
03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 21.03.21, 23.03.05, 26.01.01,
26.01.03
(510), (511) 41 działalność związana z edukacją w zakresie
sportów strzeleckich.

29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.06,
26.04.07
(510), (511) 35 organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kursy korespondencyjne, organizacja pokazów
mody w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
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do celów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi muzeów [wystawy], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż
do celów reklamowych, wyższe uczelnie [edukacja].
480957
(220) 2018 01 10
ERNST & YOUNG DORADZTWO PODATKOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) Skaner Dokumentacji Cen Transferowych
(510), (511) 16 afisze, plakaty, w tym z papieru i kartonu,
albumy, artykuły biurowe, w tym w szczególności noże
do papieru, gilotynki do papieru, długopisy, ołówki, pióra,
obsadki i uchwyty do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, oprawy do ołówków,
podstawki do piór, długopisów i ołówków, materiały do pisania i rysowania, w tym w zestawach, teczki, skoroszyty,
zszywacze, temperówki, artykuły i materiały piśmienne,
w tym koperty, bloczki do pisania, bloki listowe, broszury,
czasopisma, etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, w tym kalendarze z kartkami do zrywania,
kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, materiały piśmienne, w tym taśma klejąca, nalepki i naklejki, notatniki, notesy, w tym notesy podręczne, osłony na doniczki z papieru, papier do pakowania
i do pisania, papierowe podstawki pod karafki, prospekty,
przyciski do papieru, pudełka kartonowe lub papierowe,
ramki do fotografii, segregatory, skoroszyty na dokumenty, spinacze biurowe, w tym spinacze do papieru, taśmy
elastyczne do użytku biurowego, taśmy przylepne i samoprzylepne do celów papierniczych, zakładki do książek,
zeszyty, zszywki biurowe, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, analiza kosztów, analiza rynku, badania rynku,
rynkowe badania, badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, czynności biurowe, usługi
świadczone drogą elektroniczną lub on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi
badawcze w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarządzania personelem, obsługi personalnej, doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji biznesowych z zakresu
podatków, prawa i ekonomii, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w ramach
punktów informacji konsumenckiej, handlowe wyceny,
informacja o działalności gospodarczej, usługi podatkowe
i planowania podatkowego, organizowanie targów w celach reklamowych lub handlowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych, wystawy
handlowe, outsourcing w zakresie doradztwa handlowego, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przedsiębiorcom w działalności
gospodarczej, w tym przemysłowej i handlowej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
promocja w zakresie sprzedaży dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, rachunkowość, księgowość i audyt, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunko(210)
(731)
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wych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
usługi doradcze, konsultingowe, badawcze i informacyjne
związane z działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe dotyczące zarządzania w działalności gospodarczej
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi porównania cen, usługi promocyjne, usługi przeglądu prasy, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi związane z rekrutacją pracowników, wywiad gospodarczy, zestawienia statystyczne, 41 doradztwo zawodowe w zakresie
edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji,
instruktaże, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i obsługa i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów edukacyjnych, organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
pisanie tekstów innych niż reklamowych, pokazy w zakresie
kształcenia praktycznego, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, publikowanie drogą elektroniczną, elektroniczna publikacja tekstów
i druków innych niż reklamowe, w internecie, 45 doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, obsługa prawna, reprezentowanie innych w sprawach prawnych i podatkowych,
usługi pomocy w sprawach spornych, usługi prawne w zakresie rejestrowania nazw domen, usługi związane z badaniami oraz doradztwem prawnym, zarządzanie własnością
intelektualną i prawami autorskimi.
480958
(220) 2018 01 10
ERNST & YOUNG DORADZTWO PODATKOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) okEY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 24.17.20
(510), (511) 16 afisze, plakaty, w tym z papieru i kartonu,
albumy, artykuły biurowe, w tym w szczególności noże
do papieru, gilotynki do papieru, długopisy, ołówki, pióra,
obsadki i uchwyty do piór, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty, oprawy do ołówków,
podstawki do piór, długopisów i ołówków, materiały do pisania i rysowania, w tym w zestawach, teczki, skoroszyty,
zszywacze, temperówki, artykuły i materiały piśmienne,
w tym koperty, bloczki do pisania, bloki listowe, broszury,
czasopisma, etykiety nie z materiału tekstylnego, gazety, kalendarze, w tym kalendarze z kartkami do zrywania,
kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty
pocztowe, katalogi, materiały piśmienne, w tym taśma klejąca, nalepki i naklejki, notatniki, notesy, w tym notesy podręczne, osłony na doniczki z papieru, papier do pakowania
i do pisania, papierowe podstawki pod karafki, prospekty,
przyciski do papieru, pudełka kartonowe lub papierowe,
ramki do fotografii, segregatory, skoroszyty na dokumenty, spinacze biurowe, w tym spinacze do papieru, taśmy
elastyczne do użytku biurowego, taśmy przylepne i samoprzylepne do celów papierniczych, zakładki do książek,
zeszyty, zszywki biurowe, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, analiza kosztów, analiza rynku, badania rynku,
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rynkowe badania, badania marketingowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, czynności biurowe, usługi
świadczone drogą elektroniczną lub on-line z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi
badawcze w zakresie doradztwa podatkowego, doradztwa
specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarządzania personelem, obsługi personalnej, doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dostarczanie informacji biznesowych z zakresu
podatków, prawa i ekonomii, ekonomiczne prognozy, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w ramach
punktów informacji konsumenckiej, handlowe wyceny,
informacja o działalności gospodarczej, usługi podatkowe
i planowania podatkowego, organizowanie targów w celach reklamowych lub handlowych, organizowanie wystaw w celach reklamowych lub handlowych, wystawy
handlowe, outsourcing w zakresie doradztwa handlowego, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc przedsiębiorcom w działalności
gospodarczej, w tym przemysłowej i handlowej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
promocja w zakresie sprzedaży dla osób trzecich, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów
sponsorowanych, rachunkowość, księgowość i audyt, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
usługi doradcze, konsultingowe, badawcze i informacyjne
związane z działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe dotyczące zarządzania w działalności gospodarczej
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi porównania cen, usługi promocyjne, usługi przeglądu prasy, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi związane z rekrutacją pracowników, wywiad gospodarczy, zestawienia statystyczne, 41 doradztwo zawodowe w zakresie
edukacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji,
instruktaże, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i obsługa i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie, obsługa
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, pokazy
w zakresie kształcenia praktycznego, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania
z sieci komputerowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
publikowanie drogą elektroniczną, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w internecie,
45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej, obsługa
prawna, reprezentowanie innych w sprawach prawnych
i podatkowych, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi prawne w zakresie rejestrowania nazw domen, usługi
związane z badaniami oraz doradztwem prawnym, zarządzanie własnością intelektualną i prawami autorskimi.
(210)
(731)

480964
(220) 2018 01 10
OŻÓG-KOSTRZEWA JULIA, Warszawa
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(540) PAN PANTALONI

(531) 26.13.01, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 25 apaszki [chustki], bandany na szyję, body
[bielizna], chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], długie
luźne stroje, dzianina [odzież], getry [ochraniacze] zakładane na buty, kamizelki, kombinezony, kombinezony [odzież],
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami,
koszulki z krótkim rękawem, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, legginsy, ocieplacze, odzież,
odzież dziecięca, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, pikowane kurtki [odzież], piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, pulowery, rajstopy, rękawiczki
z jednym palcem, rybaczki, spodnie, spodnie dziecięce,
spódnice, spódnico-spodenki, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
swetry, szaliki, szorty, trykoty, trykoty [ubrania], wyprawki
dziecięce [odzież].
(210) 480968
(220) 2018 01 10
(731) SKOWROŃSKA ELŻBIETA PROFUS, Zielonka
(540) PROLEGO
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane,
konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły, domy z prefabrykatów, drogi (materiały do budowy i pokryć), elementy
budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, kamienie (materiały
wiążące do produkcji), kamień, kamień budowlany, kamień
żużlowy, kruszywo klinkierowe, deflektory kominowe niemetalowe, nasady kominowe niemetalowe, przedłużacze
kominowe niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe,
kominy niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe
dla budownictwa, maszty (słupy) niemetalowe, materiały
budowlane niemetalowe, materiały do pokryć nawierzchni
drogowych, niemetalowe słupy, obudowy kominków niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe,
ogniotrwałe powłoki cementowe, palisady niemetalowe,
piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, platformy prefabrykowane, niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płyty brukowe
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogowe płytki niemetalowe, posążki z kamienia, betonu lub marmuru, stopnie schodowe niemetalowe,
schody niemetalowe, silosy niemetalowe, słupy cementowe,
słupy niemetalowe dla budownictwa, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, uliczne ścieki niemetalowe, świecąca kostka brukowa, wykończeniowe elementy dachów niemetalowe, zaprawy budowlane, zbiorniki
murowane, żwir.
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480975
(220) 2018 01 10
RETTIG HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik
(540) CLEVERFIT
(510), (511) 6 kolanka do rur metalowe, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, złączki rur metalowe, 11 aparatura
i instalacje chłodnicze, instalacje i urządzenia do chłodzenia,
rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury będące częściami instalacji sanitarnych, wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do zaopatrywania w wodę, instalacje do schładzania wody,
instalacje centralnego ogrzewania na wodę gorącą, wodociągowe instalacje, 17 przewody giętkie niemetalowe, osłony
niemetalowe do rur, niemetalowe złączki rur.
(210)
(731)

480982
(220) 2018 01 10
JANECZEK SEBASTIAN KANCELARIA
WINDYKACYJNA TI, Katowice
(540) Kancelaria TI
(510), (511) 36 skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, windykacja należności i odzyskiwanie długów, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi finansowe,
detaliczne usługi finansowe.
(210)
(731)
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(210) 480990
(220) 2018 01 10
(731) DZIEDZIC RÓŻA, Tarnów
(540) MOŻLIWE

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.18, 05.05.01
(510), (511) 16 notesy.
480992
(220) 2018 01 10
DURAS WOJCIECH PROHAB TRENING I FIZJOTERAPIA,
Kalisz
(540) KRZESŁOID
(510), (511) 20 krzesła, klękosiady [stołki-klęczniki], ergonomiczne klękosiady [stołki-klęczniki], biurowe klękosiady
[stołki-klęczniki].
(210)
(731)

481004
(220) 2018 01 11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE APARATÓW
I KONSTRUKCJI ENERGETYCZNYCH ZMER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) e ZMER KALISZ ROK ZAŁ. 1952

(210)
(731)

(210) 480984
(220) 2018 01 10
(731) SANYU SOBCZAK SPÓŁKA JAWNA, Chorzów
(540) SANYU.eu

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 7 falowniki, falowniki wektorowe, falowniki skalarne, układy łagodnego rozruchu, startsofty, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna falowników i startsoftów.
(210) 480986
(220) 2018 01 10
(731) MAKOWSKI MAKSYMILIAN DREAMFIELD, Piaseczno
(540) Cyber Marian
(510), (511) 35 produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
38 transmisja dźwięku, wideo i informacji, usługi w zakresie
telekonferencji i wideokonferencji, dostarczanie cyfrowego
dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, łączność
poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, usługi
transmisyjne, nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych, bezprzewodowa
transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, bezprzewodowe
usługi telefoniczne, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej,
bezprzewodowy transfer danych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii
komórkowej, elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, transmisja danych wideo za pośrednictwem Internetu,
usługi transmisji wideo, usługi wysyłania wideo.

(531)

27.05.01, 29.01.15, 01.15.03, 26.04.01, 26.04.06, 26.04.17,
26.04.18, 26.11.01, 26.11.08, 26.01.18, 24.15.07
(510), (511) 9 stacje transformatorowe, rozdzielnice stacyjne niskich napięć, napowietrzna aparatura łączeniowa,konstrukcje do budowy linii energetycznych napowietrznych.
481005
(220) 2018 01 11
AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) TOXER
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 26.04.18
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane rolnictwie,
nawozy sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
481007
(220) 2018 01 11
ELIXIR M.A. KWIATKOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Małszewo
(540) elixir zdrowia.pl

(210)
(731)
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.11.02
(510), (511) 35 sprzedaż: leki, kosmetyki, wyroby medyczne,
suplementy diety, środki zaopatrzenia medycznego.
481022
(220) 2018 01 11
MINKINA-KWAŚNY ELŻBIETA KONTRAKT PLUS,
Ruda Śląska
(540) kontraktplus NIERUCHOMOŚCI
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wynajem nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, zarządzenie nieruchomościami, agencje mieszkaniowe (nieruchomości).
(210) 481100
(220) 2018 01 15
(731) SZANIAWSKI WOJCIECH, Warszawa
(540) ARSKOM
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace
biurowe, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, doręczanie gazet osobom trzecim,
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
prenumerata gazet [dla osób trzecich], marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, modeling - usługi do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, opinie - sondaże, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, plakaty
reklamowe - rozlepianie, pokazy mody w celach promocyjnych - organizacja, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, prenumerata czasopism - usługi [dla
osób trzecich], produkcja filmów reklamowych, kolportaż
próbek, public relations, public relations - agencje, reklama
radiowa, reklama, reklama - rozpowszechnianie materiałów
[ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, reklamowe i sponsorowane
teksty - tworzenie, uaktualnianie materiału reklamowego,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie
nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
telemarketing, usługi menedżerskie dla sportowców, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, promowanie towarów i usług osób trzecich
poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów
i usług z działalnością sportową, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, rozrywka podczas przerw w trakcie imprez sportowych, organi-
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zowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
pisanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], doradztwo w zakresie
szkoleń biznesowych.
(210) 481103
(220) 2018 01 15
(731) CABA KAROLINA DELFINTEAM.PL, Kraków
(540) delfinteam

(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.09.04
(510), (511) 41 usługi w zakresie oświaty [nauczane]|, usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], nauczanie pływania, nauczanie, treningi i instruktaż sportowy,
szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, udostępnianie
obiektów i sprzętu pływackiego, usługi w zakresie edukacji
sportowej, usługi edukacji w zakresie sprawności fizycznej,
usługi w zakresie instruktażu sportowego, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, szkolenie nauczycieli pływania, nauka pływania, usługi sportowe.
481107
(220) 2018 01 15
SŁAWSKI ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA I DROBIU
BALCERZAK I SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wróblów
(540) bednarza
(510), (511) 29 kiełbasy, frankfurterki, szynka, wędliny, mięso.

(210)
(731)

481113
(220) 2018 01 15
4CV MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) BECKER

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.25, 26.01.03, 26.04.04
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, urządzenia nawigacyjne, urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów, urządzenia lokalizacyjne, prędkościomierze rowerowe, prędkościomierze do pojazdów, nadajniki i odbiorniki
do przesyłania sygnałów elektronicznych, baterie, baterie
do telefonów komórkowych, baterie do urządzeń elektroniki
konsumenckiej, zegarki inteligentne, elektroniczne nośniki
danych.
481117
(220) 2018 01 15
MFUNDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) IQ Money
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, transfer kapitałowy, dokonywanie transakcji finansowych.
(210)
(731)
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(210) 481205
(220) 2018 01 17
(731) WSZOŁEK TOMASZ, Kraków
(540) BEAUTY MAMA

(210) 481213
(220) 2018 01 17
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-SEMIFLEX

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02
(510), (511) 3 antyperspiranty, stosowane jako przybory toaletowe, balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, kosmetyki,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, olejki
toaletowe, dezodoranty i antyperspiranty, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty do kąpieli,
szampony.

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 1 żywice sztuczne w stanie surowym, żywice
polimerowe,nieprzetworzone, surowe [nieprzetworzone]
sztuczne żywice do celów przemysłowych, nieprzetworzone
żywice sztuczne jako surowce w postaci proszków, płynów
lub past, nieprzetworzone żywice wytworzone z alkoholu
poliwinylowego, 17 włókna z tworzyw sztucznych nie dla
włókiennictwa, półprzetworzone włókna termoplastyczne
stosowane w druku 3D, półprzetworzone włókna termoplastyczne stosowane w druku 3D wykonane z nieprzetworzonych żywic poliamidowych.

(210) 481207
(220) 2018 01 17
(731) WSZOŁEK TOMASZ, Kraków
(540) BEAUTY MAMA SENS
(510), (511) 3 antyperspiranty, stosowane jako przybory toaletowe, balsamy do celów kosmetycznych, błyszczyki do ust,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, kosmetyki,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, olejki
toaletowe, dezodoranty i antyperspiranty, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty do kąpieli,
szampony.
(210) 481212
(220) 2018 01 17
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) Z-PLATFORM

(531) 27.05.01, 28.01.99
(510), (511) 7 drukarki 3D, części do drukarek 3D, kartridże
do drukarek 3D, szpule do drukarek 3D, 9 oprogramowanie
do sterowania drukarkami 3D, programy do drukarek 3D,
oprogramowanie do sterowania procesami.

(210) 481214
(220) 2018 01 17
(731) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn
(540) zortrax DSS

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 drukarki 3D, części do drukarek 3D, kartridże
do drukarek 3D, szpule do drukarek 3D.
(210) 481227
(220) 2018 01 17
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) ŁAKOMCIA
(510), (511) 30 czekolada, wyroby z czekolady, cukierki
w czekoladzie, galaretki w czekoladzie, bombonierki jako
słodycze, praliny, pianki w czekoladzie, kremy czekoladowe
do smarowania, batony w czekoladzie, batony z nadzieniem
w czekoladzie, słodycze piankowe, słodycze czekoladowe,
ciastka, herbatniki, wyroby cukiernicze, kakao, wyroby z kakao, galaretki owocowe w czekoladzie jako słodycze, słodycze czekoladowe zawierające owoce kandyzowane, suszone,
bakalie i rodzynki.

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

477088, 477476, 478336, 479827, 479832, 480335, 480794, 481005, 481213

3

468514, 477270, 477396, 477419, 477869, 477879, 477886, 478336, 478721, 479236, 479238, 479409, 479617,
479619, 479621, 479623, 479624, 479773, 479780, 479853, 479935, 479936, 479938, 480342, 480410, 480448,
480589, 481205, 481207

4

478336, 480448

5

473574, 477869, 477879, 477886, 478230, 478231, 478232, 479083, 479217, 479236, 479238, 479568, 479617,
479619, 479621, 479623, 479624, 479687, 479748, 479822, 479823, 479853, 479935, 479936, 479938, 479947,
480141, 480342, 480351, 480448, 480472, 480486, 480588, 480591, 480594, 480619, 481005

6

475476, 476459, 478079, 478368, 478407, 478408, 479463, 479668, 479854, 480845, 480945, 480975

7

470719, 476459, 478368, 480877, 480984, 481212, 481214

8

470719

9

464138, 468901, 469747, 470719, 472855, 476301, 476382, 476431, 476459, 477029, 477465, 477471, 477490,
478389, 478407, 478408, 478617, 478621, 479104, 479564, 479574, 479627, 479748, 480325, 480329, 480340,
480342, 480435, 480436, 480558, 480559, 480595, 480631, 480796, 480844, 480902, 480928, 481004, 481113,
481212

10

470719, 477869, 477879, 477886, 478328, 479217, 480325

11

455811, 468901, 470719, 472855, 476459, 478407, 478408, 479104, 479576, 480342, 480435, 480436, 480448,
480975

12

474089, 477324, 478368, 479630, 480877, 480887, 480888, 480889, 480898, 480900

14

477396, 477465, 479755

16

464398, 464841, 464842, 475879, 476383, 477270, 477465, 478054, 478617, 478621, 479462, 479502, 479504,
479564, 479574, 479809, 479989, 480275, 480277, 480279, 480332, 480333, 480336, 480337, 480342, 480407,
480554, 480562, 480578, 480579, 480902, 480947, 480957, 480958, 480990

17

479463, 479827, 479832, 480293, 480294, 480304, 480309, 480321, 480324, 480347, 480975, 481213

18

475476, 477396, 477451, 479755, 480355, 480444, 480462, 480583

19

475476, 476459, 477465, 478079, 479575, 479576, 479827, 479832, 479854, 480347, 480968

20

455811, 464841, 464842, 478404, 478704, 479502, 479504, 479630, 480342, 480347, 480444, 480597, 480845,
480945, 480992

21

470719, 475476, 477270, 480260, 480262, 480275, 480277, 480279, 480332, 480336, 480337, 480342, 480444,
480845, 480945

22

480342

23

480342

24

475476, 478721, 479502, 479504, 480342

25

469158, 469160, 469164, 475476, 477029, 477396, 477465, 478291, 478292, 479448, 479755, 480275, 480277,
480279, 480332, 480336, 480337, 480342, 480462, 480507, 480583, 480964

26

477465, 479709, 480342

27

477324, 479463, 480342

28

455811, 475476, 477465, 478241, 478245, 478328, 479448, 479564, 479574, 480342, 480444

29

473574, 476029, 477365, 478270, 478322, 479083, 479337, 479599, 479602, 479687, 480342, 480492, 480570,
480895, 480948, 480952, 481107

30

473574, 478322, 479083, 479337, 479599, 479602, 479605, 479687, 479693, 479959, 480342, 480492, 480619,
480919, 481227

Nr ZT07/2018
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1

2

31

470566, 473574, 476029, 479083, 479100, 479921, 479923, 480342, 480407, 480444, 480619, 480782, 480948,
480952

32

473574, 475313, 478068, 478420, 479083, 479494, 479568, 479972, 479983, 480342, 480788

33

475313, 479686, 480342

34

479777

35

462693, 464138, 464841, 464842, 468514, 468901, 469747, 470566, 476382, 476383, 476569, 476572, 477029,
477041, 477042, 477270, 477365, 477401, 477465, 477750, 477780, 478079, 478183, 478184, 478188, 478244,
478270, 478291, 478292, 478307, 478323, 478404, 478614, 478617, 478621, 479056, 479057, 479217, 479247,
479340, 479463, 479502, 479504, 479630, 479709, 479748, 479755, 479764, 479773, 479803, 479827, 479832,
479840, 479956, 479989, 480275, 480277, 480279, 480332, 480333, 480335, 480336, 480337, 480342, 480344,
480407, 480472, 480554, 480562, 480579, 480586, 480588, 480590, 480597, 480610, 480765, 480771, 480773,
480774, 480784, 480793, 480795, 480840, 480878, 480899, 480904, 480919, 480925, 480947, 480956, 480957,
480958, 480984, 480986, 481007, 481100

36

462693, 464138, 469747, 476382, 476383, 478183, 478184, 478244, 478323, 479874, 479881, 480275, 480277,
480279, 480332, 480333, 480336, 480337, 480397, 480774, 480793, 480796, 480878, 480885, 480893, 480901,
480982, 481022, 481117

37

468901, 472855, 476459, 477403, 477780, 478307, 478368, 478377, 479104, 479576, 479803, 479827, 479832,
479858, 480326, 480878, 480885, 480904

38

476382, 476383, 477465, 477471, 477490, 478244, 478617, 478621, 479327, 480329, 480333, 480342, 480986

39

475769, 477453, 479840, 480275, 480277, 480279, 480332, 480335, 480336, 480337, 480608, 480631, 480805,
480925

40

468901, 478061, 479827, 479832, 480293, 480294, 480304, 480309, 480321, 480324

41

464841, 464842, 469158, 469160, 469164, 469747, 475476, 475769, 475879, 476029, 476382, 476383, 476569,
476572, 477041, 477042, 477136, 477401, 477465, 478173, 478183, 478184, 478188, 478291, 478292, 478307,
478617, 478621, 479056, 479057, 479327, 479340, 479448, 479564, 479574, 479799, 479803, 479989, 480275,
480277, 480279, 480332, 480333, 480336, 480337, 480342, 480411, 480562, 480570, 480579, 480595, 480793,
480844, 480902, 480947, 480949, 480950, 480956, 480957, 480958, 481100, 481103

42

464138, 464841, 464842, 468901, 469747, 475476, 475851, 476382, 476441, 476459, 477465, 478368, 478389,
479217, 479809, 480329, 480335, 480340, 480435, 480436, 480765, 480796, 480844, 480878, 480885, 480904,
480953

43

477136, 477137, 477401, 477465, 478158, 479337, 479840, 479895, 480275, 480277, 480278, 480279, 480332,
480336, 480337, 480342, 480570, 480590

44

470566, 475476, 478229, 478328, 479217, 479748, 479764, 479773, 480335, 480342, 480472, 480570, 480588,
480948, 480952

45

469747, 477465, 477471, 477490, 478377, 479745, 480793, 480897, 480899, 480947, 480957, 480958

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

(lubię to polecam)
2 START ISOTONIC DRINK
4sun
AA Carbon&Clay
AA CITY DEFENCE
AA FORMUŁA CITY CREAM
AA Intymna Biozgodna formuła
AA Intymna Pure Aqua formula
AA KREM MIEJSKI
AA OXYGEN INFUSION. ODDECH DLA SKÓRY
AA OXYGEN INFUSION. ŻYCIE DLA SKÓRY
AA TLENOWY KREM – DETOKS
I ODMŁODZENIE.
AA TLENOWY KREM – ODDECH DLA SKÓRY.
AA TLENOWY KREM – ŻYCIE DLA SKÓRY.
AEA TECHNIQUE
AGENCJA PRACY ZA GRANICĄ FachWork
AGRIWAP
AIRSTOP
AKADEMIA CAD/CAM EXPERTISE
AKADEMIA STRZELECKA RAGUN
AKADEMIA STRZELECKA RAGUN
allegro Finanse
alumatex producent
wycieraczek systemowych
ANMAR
Appstronauts
APTEKA POD GRYFEM
apteka słoneczna centrum farmaceutyczne
APXOH
ARCHON
aril zimowy las
ARSKOM
AUGUSTOWSKA MIODOSYTNIA
PODPIWEK AUGUSTOWSKI NA MIODZIE
B BANKIERIA.PL
babo naturalne bardziej niż myślisz
BAJKA DISCO CLUB
be Creative
BEAUTY MAMA SENS
BEAUTY MAMA
BECKER
bednarza
BEER CRUNCH IDEALNE DO PIWA
BEER CRUNCH

469747
479568
476431
479853
479935
479936
479236
479238
479938
479617
479619
479623
479621
479624
480904
478307
477476
474089
479799
480949
480950
480796
479463
480784
480844
480588
479764
480562
480579
480448
481100
475313
480397
478721
477401
478054
481207
481205
481113
481107
479599
479602

BESKIDZKI
BEST HOUSE NIERUCHOMOŚCI
bez rosy
Biflorin LGG 60
Biuro Inżynierskie Piotr Mikołajczak
BLACK WEEK
BLING
BOBAS
B-OCT
BOGUSŁAW KACZYŃSKI
Bratex Blachodachówka Hybrydowa
BROJLER ZAGRODOWY REBO Z
Bronchitabs
by SUSSY
CAPTAIN JACK
Carmani
CARMANI
CH CHKELL.ELL PARIS
Charley’s
Ciepło Skondensowane
CLEVERFIT
CloudA UCZELNIA W CHMURZE
COMPTA KOMPLEKSOWA KSIĘGOWOŚĆ
Cyber Marian
Cyber-eX
CZĘ
D DAREK team production
DACHEXPO
delfinteam
DERBY
Detritin
DO BO DO
DOM W RODODENDRONACH
DOMOZO
e ZMER KALISZ ROK ZAŁ. 1952
ECOFARMA KASZUBSKA
EDU SENSE
EduSense#UczymyDzieciProgramować
ELECTRO 5
elixir zdrowia.pl
Energy5
Estabiom baby
Estabiom pregna
EUROMED ADELI EUROSUIT

480492
462693
480410
479823
479809
479247
479780
478704
480325
478617
478079
480952
480486
480507
479972
480260
480262
480583
479686
479104
480975
476441
480610
480986
480771
475879
480928
479989
481103
479777
478230
480590
480578
464138
481004
476029
479574
479564
478407
481007
476459
477879
477886
478328
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2

EXPONEO
FAIRFIELD
FALLA
fastfix
FESTIWAL IM. BOGUSŁAWA KACZYŃSKIEGO
Fiore STUDIO FLORYSTYCZNE
FITspot
free FOOD KIDS
FreshO your ideas our creation
FUNDACJA ZAWSZE WARTO
FUNDAMENTAL GROUP
FUZETEA
GAB
GAJA PIĘKNO Z NATURY
gastroproces
GENIUS KITCHEN
GENLOG
GKR legal
GLOVIS
gms
Große Wäsche
GULAJSKI
H Humanza Bo najważniejszy jest człowiek
hartika
Idea Online
Instytut „Pamięć i Tożsamość”
im. św. Jana Pawła II
Interio
INTERVIAX TRANSPORT & SPEDITION
IoT
IQ Money
JAGUAR
Językownik
Kancelaria TI
KASZËBSKÔ KURA MIESZANKA PASZOWA
Katalizator
KEVITA MASTER BREW KOMBUCHA
Kitty
KLUB TENISOWY LEGIA
KOCIE SMAKI
KOMPAS Kompendium Aktywnego
Samorządowca
KONCEPT KOGENERACJA
kontraktplus NIERUCHOMOŚCI
Korona
KRĄG zdrowia łączy nas leczenie
KredytGuru
KRZESŁOID
KZ Kancelaria Prawna. Kamil Zieliński
L
LAB Digital Care

480956
480899
477137
479709
478621
470566
480411
479687
480840
478183
480885
480788
480877
477419
480586
480595
478245
480897
480589
478614
468514
479854
479340
480347
480333
477465
480765
480608
476382
481117
477324
479462
480982
479100
468901
479983
480444
478292
479923
480947
480805
481022
480774
478229
478244
480992
479745
478291
478389

81
1

LEADR
LITTLE INDIA
LODY PRL
look pharm
loping
LOT DLA FIRM
LOT KOLEKCJONER
LT 235
LT236
Lublanka
ŁAKOMCIA
ŁAPA
maga hotels
MaisPak
Malinowe FACTORY
Marcińskie
MATURA na 100 PROCENT
MeBeing FITNESS
Młociny Galeria
Młociny Galeria
Młociny Galeria
Młociny Galeria
Młociny Galeria
Młociny Galeria
MOJO
MOŻLIWE
MPM włącz gościnność
Mucofortin
MUP - 1
MUP-1s
Musli Serduszka
mv myvita
MYSOLID
Na CHRYPKĘ
Nartolandia
naturalnie LODY
NEBU NEBU HIALURONIC polpharma
NERVOX
NEXXOGENE
NOWA ZIEMIA
OC
OEM SOLAR
okEY
ONE A DAY 1
One Day Tour
Optica Negra
optiva.pl
PABLO UNLTD
PALNIK DYMU
PALNIK WERY
PAN PANTALONI

2

475851
480919
479959
473574
478061
479057
479056
480304
480324
478270
481227
479921
480278
480335
479327
479494
478184
479448
480275
480277
480279
480332
480336
480337
480953
480990
470719
478232
480559
480558
479605
479083
477490
479947
479803
479337
480141
480591
479409
478158
480355
472855
480958
480351
477453
477750
479748
480462
479575
479576
480964

82
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1

2

pgb POLISH BROKERS GROUP
pgb POLSKA GRUPA BROKERSKA
PHARMACANN POLSKA
Phenix
Pitbull Baits Progressive carp fishing
POJEZIERZE TARNOWSKIE
POWER-SOFT engine software development
PREMIUM EXPORT LAGER 1845 OKOCIM
O.K.BEER BREWED & BOTTLED
IN POLAND OKOCIM BREWERY RECIPE
PROFESSIONAL MOTOR OIL LUKI-OILS
PROLEGO
proX
PRZEMIANY wg Moniki Honory
przetyczka wieszaka noniusza Siniat fast-pin
Rafs
RAFS
RAGABA
RAW PALEO
RB
REBOFARM ZDROWY DRÓB-NIEZAWODNIE
REDGRAPHO IR
REDGRAPHO
REST CAPITAL INVESTMENTS
ROTARY POLSKA
RUPAXA
S Carsen
S ZAREJESTROWANY PRODUKT
S
SALONY
SALVEO WIEMY, CO ZDROWE
Santa Marta
SANYU.eu
SATIVA
select AIR
selectair
SeparAl - 01
Sf POTWIERDZONY STANDARD
FARMACEUTYCZNY
SILMENT
SILMENT
Skaner Dokumentacji Cen Transferowych
SKAREM
SklepK4
SM ergokantor
SM ergokantor.pl
soczewki365.pl
SOLIDGO
SORP
sorriso

480893
480901
479217
478336
478241
475476
480340

478420
480773
480968
479627
480570
479668
464841
464842
455811
480782
480793
480948
480294
480321
478323
480902
479822
480925
477041
480795
477136
480472
478068
480984
480619
480435
480436
480794
477042
479827
479832
480957
478377
479630
479874
479881
480631
477471
475769
479755

Nr ZT07/2018
1

SPEC NARZĘDZIA
Spider Glue
Stimfemin
STÓŁ POLSKI PRACOWNIA KULINARNA
ser Książęcy z dziurami klasa1
pełnotłusty Ser Książęcy z dziurami
STYLE 12
STYLE 25
Supreme Houses
SVM-Ex
Świat Sypialni
ŚwiatSypialni.pl
Tajemniczy ogród
TEAGLE SYSTEMS
TŁUMACZ MYŚLI
TOLURON
TOXER
TRUFFLE
Twoje największe wsparcie
TYZENHAUZ
Unidos wspólny znak towarowy
UR URSZULA RADWANSKA
V VERMARI EYEWEAR SEE THE DIFFERENCE
VEGGIE MARCHÉ
Viaduct Hotel
VRATA Jakość i bezpieczeństwo na lata
WALK IN THE SKY
WAMAG
WE FEED WE CARE WE LOVE
WIOSNĄ DOMY ROSNĄ
W-Pex w zgodzie z naturą
WSK ŚWIDNIK MOTOCYKLE
WSK ŚWIDNIK MOTOCYKLE
WSK
WSK
WSK
WYTWÓRNIA LODÓW Młynarczyk
Wytwórnia Lodów Młynarczyk
rok założenia 1947 Lody Pingwin
Y4D
Young 4 Design
z Serca NATURY
zafaceta.pl
Zagrodowy. Oryginał jest tylko jeden.
ZD ANTCZAK
zona design
zortrax DSS
Z-PLATFORM
Z-SEMIFLEX
ŻUBRY BIAŁYSTOK

2

477780
477088
478231

480895
480293
480309
480878
476301
479504
479502
480845
480329
476383
480594
481005
464398
480344
479840
479956
477396
477029
480342
479895
479858
478188
478368
480407
480554
477451
480889
480898
480887
480888
480900

479693
476569
476572
478322
480326
477365
477403
478404
481214
481212
481213
478173

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.
136333
1157740
1255696
1288981
1315875
1335548
1363215
1385199
1385209
1385279
1385285
1385304
1385341
1385347
1385355
1385401
1385407
1385408
1385431
1385479
1385489
1385493
1385495
1385504
1385563
1385569

RITZ (2017 12 01)
30
ELFATEK ELEKTRONIK (2017 11 13)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.04
9
Hi HitchHike (2017 11 22)
CFE: 26.01.18
9, 39, 42
TECHNOAVIA (2017 12 12)
9, 25, 35
MOONLIGHT (2018 01 08)
25
Pureform Carpet (2017 08 24)
CFE: 27.05.01
27
Unlimited (2018 01 11)
7
VORK (2017 08 07)
CFE: 27.05.17
7, 10, 11, 20, 21
Herewin (2017 09 13)
CFE: 27.05.01
9
Homesky (2017 11 20)
CFE: 27.05.01
2
2017 11 20)
CFE: 28.03.00
3
BOSPHORUS LINE (2017 05 24)
CFE: 26.04.05, 26.11.02,
39
27.05.01, 29.01.12
GEORGE TOMMY (2017 11 27)
CFE: 24.07.23, 28.03.00
25
PASSAIA (2017 11 07)
33
2017 07 24)
CFE: 28.05.00
33
Seinbiose (2017 11 20, 2017 08 21)
CFE: 02.03.23, 27.05.01, 29.01.13
7, 10, 25
MAGIC HOOK (2017 11 20)
CFE: 14.03.11, 26.04.18, 27.03.15
21
Camino (2017 11 28)
12, 35
LAMICAN (2017 07 24)
7, 16
MEL’ S AR (2017 09 27, 2017 09 07)
7
DC DECOMEIN (2017 10 09)
CFE: 26.04.18, 27.05.22
25
HZR (2017 11 08)
CFE: 27.05.01, 28.03.00
4
2017 11 08)
CFE: 26.01.03, 28.03.00
7
2017 11 17, 2017 06 15)
CFE: 04.05.03
9
starcasin (2017 09 08, 2017 03 15)
CFE: 01.01.01, 27.05.10, 29.01.04
9, 41, 42
be4ty+ S-Fusion (2017 11 09,
9
2017 05 18)

1385570
1385598
1385606
1385607
1385608
1385615
1385643
1385644
1385645
1385646
1385647
1385648
1385649
1385650
1385651
1385652
1385653
1385654
1385655
1385656
1385657
1385659
1385660
1385661
1385662
1385663
1385664
1385665
1385673
1385674
1385689
1385693
1385709
1385741
1385750
1385751

nysense Paris (2017 09 30)
CFE: 26.04.02, 27.05.01
25
My Travel (2017 11 20)
CFE: 27.05.11
18
GAZELKIN (2017 06 13)
39
BONSTICKS (2017 05 04,
28, 35, 41
2017 01 12)
BAOGANG GROUP (2017 07 12)
CFE: 27.05.02, 28.03.00
6
FYK XIANFENG (2017 10 11)
CFE: 28.03.00
1, 16
PRETECT (2017 12 05, 2017 06 05)
6
APAXIN (2017 11 07, 2017 10 26)
5
SINTON (2017 11 08, 2017 10 26)
5
RINOLTON (2017 11 08, 2017 10 26)
5
CORIOLAN (2017 11 07, 2017 10 26)
5
ODEXAN (2017 11 07, 2017 10 26)
5
DORSETTA (2017 11 07, 2017 10 26)
5
SINELLA (2017 11 08, 2017 10 26)
5
HEURISTIN (2017 11 08, 2017 10 26)
5
LARISSIMA (2017 11 07, 2017 10 26)
5
RINOREX (2017 11 08, 2017 10 26)
5
FIBRODEX (2017 11 08, 2017 10 26)
5
FIBIXIN (2017 11 08, 2017 10 26)
5
EREBRIUM (2017 11 08, 2017 10 26)
5
BEDRINORMIN (2017 11 08, 2017 10 26)
5
GENTREX (2017 11 07, 2017 10 26)
5
DEMIRON (2017 11 07, 2017 10 26)
5
INNICA (2017 11 08, 2017 10 26)
5
ENZAMAT (2017 11 08, 2017 10 26)
5
OPLANDA (2017 11 07, 2017 10 26)
5
GLOBUNTAC (2017 11 08, 2017 10 26)
5
HELLIOLA (2017 11 08, 2017 10 26)
5
PLUME D’OR (2017 12 18, 2017 09 21)
29
SOUPY (2017 12 18, 2017 09 21)
29
BASAR (2017 10 26)
5
IMPULSION (2017 11 29, 2017 06 28)
9
VEYKA (2017 07 25)
33
FLIM (2017 12 19, 2017 06 30)
5
2017 10 20, 2017 04 20)
CFE: 01.15.15, 08.01.19, 08.07.11,
30
19.03.01, 29.01.01
2017 10 20, 2017 04 20)
CFE: 01.15.15, 08.01.19, 08.07.11,
30
19.03.01, 29.01.01

84
1385761
1385765

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
Link4Money (2017 10 11)
CFE: 26.01.01, 26.11.02, 26.01.01, 26.11.02,
27.07.11, 29.01.14
LIERAC BODY-NUTRI (2017 10 23,
2017 04 25)

42
3

1385824
1385850
1385862
1385915

Nr ZT07/2018

DINARA (2017 11 07, 2017 10 26)
5
PANDPOLO (2017 08 15)
18
#MEbyME (2017 11 14, 2017 05 17)
CFE: 24.17.25, 27.05.01
3, 41
COCO CHANEL (2017 10 19, 2017 07 14)
9

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1385615

2

1385279

3

1385285,

4

1385493

5

1385644,
1385651,
1385659,
1385689,

6

1385608,

1385643

7

1363215,

9

1385765,

1385862

1385645,
1385652,
1385660,
1385741,

1385646,
1385653,
1385661,
1385824

1385647,
1385654,
1385662,

1385648,
1385655,
1385663,

1385649,
1385656,
1385664,

1385199,

1385401,

1385431,

1385479,

1385495

1157740,
1385693,

1255696,
1385915

1288981,

1385209,

1385504,

1385563,

10

1385199,

1385401

11

1385199

12

1385408

16

1385431,

1385615

18

1385598,

1385850

1385341,

1385401,

1385489,

1385570

20

1385199

21

1385199,

1385407

25

1288981,

1315875,

27

1335548

28

1385607

29

1385673,

1385674

30

136333,

1385750,

1385751

33

1385347,

1385355,

1385709

35

1288981,

1385408,

1385607

39

1255696,

1385304,

1385606

41

1385563,

1385607,

1385862

42

1255696,

1385563,

1385761

1385650,
1385657,
1385665,

1385569,

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.
472970
476631
476571
467848
476460
468838
476329

TRANSPORT FOR LONDON
2017 12 29
5, 31, 35
HORIZONTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 01 19
18, 25, 35, 41, 44
MBN GmbH
2018 01 24
11, 35
ABUS AUGUST BREMICKER SÖHNE
KOMMANDITGESELLSCHAFT
2018 01 23
9, 35
SALES TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 01 23
35
SEVEN S.P.A.
2018 01 23
18
PROPERTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 01 25
35, 38, 41, 42

476967
476966
477190
473274
477191
479361

Szymczak Izabela Hair-Lab Klinika Włosów
2018 01 23
3, 16, 35, 41
Szymczak Izabela Hair-Lab Klinika Włosów
2018 01 23
3, 16, 35, 41
Metropole Gestion
2018 01 26
35, 36
”BAUMAT” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
2018 01 26
37
Metropole Gestion
2018 02 01
35, 36
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 01 19
31
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4
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