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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.

BIULE T YN
Urzędu Patentowego
Znaki towarowe
Warszawa, dnia 26 lutego 2018 r.

Nr ZT09

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM
ZNAKACH TOWAROWYCH

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

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.
Znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej
i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.
Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 463237
(220) 2016 10 27
(731) RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) K.S.RUCH W.HAJDUKI 1920 KRS

(531) 26.03.02, 24.01.05, 24.11.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli),
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 18 skóra i imitacje
skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne,
parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże
i wyroby rymarskie, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle
(z wyjatkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania
pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjatkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe,
35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(210) 463240
(220) 2016 10 27
(731) RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) RUCH CHORZÓW 1920 KRS

(531) 24.01.05, 24.11.25, 26.03.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjatkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem

aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 18 skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby
podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, 21 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 i ceramiczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby
choinkowe, 35 reklama,, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna.
(210) 463241
(220) 2016 10 27
(731) RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) RUCH CHORZÓW 1920 R

(531) 24.01.05, 24.11.25, 26.03.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjatkiem
mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 18 skóra
i imitacje skóry, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby
podróżne, parasolki i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze,
uprzęże i wyroby rymarskie, 21 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 i ceramiczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby
choinkowe, 35 reklama,, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna.
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465868
(220) 2017 01 03
MACHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czyżowice
(540) Machnik
(510), (511) 37 wynajem sprzętu budowlanego, 39 wynajem kontenerów magazynowych i biurowych.
(210)
(731)

(210) 466309
(220) 2017 01 16
(731) DERECKA KAJA, Czarna Góra
(540) Enäveri
(510), (511) 41 rzeźbienie; malowanie; rysowanie; fotografia
portretowa; fotografia elektroniczna; edycja zdjęć; malowanie portretów; nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych;
nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi; nauka tresury zwierząt; pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu; pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe]; pisanie scenariuszy filmowych; pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe;
pisanie scenariuszy; pisanie piosenek; pisanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie tekstów pisanych; redagowanie
tekstów pisanych, innych niż reklamowe; świadczenie usług
w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, szkolenie w obchodzeniu się
z psami, szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, trening posłuszeństwa dla zwierząt, tresura zwierząt, tresura zwierząt na
rzecz osób trzecich; usługi fotografów; usługi pisania tekstów
na potrzeby niereklamowe; usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe; usługi związane z pisaniem scenariuszy;
tresura zwierząt 42 analityczne usługi laboratoryjne; analiza
laboratoryjna w dziedzinie kosmetyków; analizy biologiczne; badania biologiczne; badania bakteriologiczne; badania
archeologiczne; analizy laboratoryjne; badania biotechnologiczne; badania dotyczące hodowli zwierząt; badania dotyczące nauki; badania dotyczące ochrony środowiska; badania
i poszukiwania archeologiczne; badania i analizy naukowe;
badania i analizy bakteriologiczne; badania i rozwój w zakresie
nauki; badania i testy bakteriologiczne; badania inżynieryjne;
badania kliniczne; badania laboratoryjne; badania laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki; badania mikrobiologiczne;
badania naukowe; badania środowiska; badania projektów
inżynieryjnych; badania naukowe z zakresu genetyki; badania naukowe z zakresu biologii; badania naukowe z zakresu
bakteriologii; badania naukowe dotyczące ekologii; badania
w dziedzinie ekologii; badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego; badanie w dziedzinie zmiany klimatu; próby
kliniczne; przeprowadzanie prób klinicznych; prowadzenie
badań naukowych; prowadzenie badań [naukowych]; świadczenie usług badawczych; usługi badawcze; usługi badań
analiz biologicznych; usługi badań oceanograficznych; usługi
laboratoryjne; usługi naukowe i badania w tym zakresie; usługi
w zakresie badań naukowych; usługi w zakresie badań biologicznych; usługi w zakresie laboratoriów chemicznych i/lub
biologicznych; usługi w zakresie testów laboratoryjnych.
(210)
(731)
(540)

468066
(220) 2017 02 24
HADART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(531) 05.05.20, 05.05.21, 29.01.03, 29.01.04, 01.15.15
(510), (511) 37 instalowanie, naprawy i konserwacja urządzeń i systemów do nawadniania, 42 projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 44 ogrodnictwo krajobrazowe.
468964
(220) 2015 05 26
CHOCOOOOOOOOLATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Pražská Čokoládová Manufaktura PRAGUE
HANDMADE CHOCOLATE
(210)
(731)

(531) 07.01.01, 07.01.06, 27.05.01
(510), (511) 21 buteleczki, butelki, otwieracze do butelek, butelki na napoje dla podróżnych, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, łopatki do ciasta, formy do ciastek,
cukiernice, przykrycia na czajniczek, czajniczki do herbaty,
dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziobki naczyń, ekspresy do kawy,
nieelektryczne, szkło emaliowane, etui na grzebienie, figurki
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, filiżanki, filtry do kawy,
flaszeczki, foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek,
formy, foremki, foremki do ciast, pudełka na herbatę, sitka
do herbaty, zaparzaczki do herbaty, imbryki nieelektryczne,
kandelabry [świeczniki], karafki, dzbanki do parzenia kawy,
nieelektryczne, filtry do parzenia kawy, nieelektryczne, młynki do kawy ręczne, kieliszki, kryształ [wyroby szklane], kółka
na serwetki, kubki, kubki z papieru lub tworzyw sztucznych,
naczynia ceramiczne, pudelka na herbatę, pudełka na kanapki, pudełka na słodycze, szklanki do napojów, szkło [naczynia], wyroby garncarskie, wazony, 30 aromaty do żywności,
aromaty kawowe, batony lukrecjowe, biszkopty, czekoladki
w bombonierkach, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, chipsy
ryżowe, chleb, słodycze ozdobne, ciasta, aromaty do ciast,
ciasto na ciastka, ciastka, wyroby cukiernicze, ciasto w proszku, cukierki, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże,
galaretki owocowe, herbata, herbata mrożona, herbatniki,
herbatniki petitbeurre, imbir, kakao, napoje na bazie kakao,
wyroby z kakao, jogurt mrożony, karmelki, kawa, napoje
na bazie kawy, wyroby z kawy, krakersy, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lukrecja, marcepan, migdały w czekoladzie / w cukrze / w polewie, miód, musli, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, pierniki, pralinki, ciasto w proszku, trufle, puddingi, słodycze, słodycze do ssania, słodziki, słodziki naturalne, substytuty kawy,
syrop cukrowy do celów spożywczych, tarty z nadzieniem,
tarty z owocami, nadzienia do wyrobów cukierniczych, ciast,
wafle, draże, orzechy w czekoladzie/w cukrze/w polewie,
35 sprzedaż detaliczna następujących towarów: czekoladki,
czekoladki w bombonierkach, pralinki, czekolada, wyroby
czekoladowe w tym wyroby w formie smarowideł lub nadzienia do wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz nadzienia
do ciast i przekąsek, batoniki, wafle, ciasta, ciastka, biszkopty,
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herbatniki, cukierki, pastylki, draże, trufle, marcepan, wyroby
cukiernicze na bazie czekolady, orzechów, migdałów, kakao,
czekolada do picia, napoje na bazie kakao i czekolady, wyroby
czekoladowe w formie smarowideł lub nadzienia, lody, batoniki lodowe, mrożone wyroby cukiernicze, artykuły spożywcze, napoje, 43 usługi restauracyjne, prowadzenie kawiarni,
pijalni czekolady, usługi zaopatrzenia w żywność i w napoje,
catering, lodziarnie.
470655
(220) 2017 04 19
PĄCZEK W MAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PĄCZEK W MAŚLE
(510), (511) 16 afisze, plakaty,plakaty z papieru lub kartonu,
bloczki do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, formularze, blankiety, druki, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zrywania, katalogi, koperty, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki adresowe, notatniki, notesy podręczne, pióra wieczne, ołówki, zestawy przyborów do pisania, szyldy z papieru lub z kartonu, Teczki na dokumenty,
Teczki papierowe [artykuły papiernicze], skoroszyty jako
artykuły biurowe, materiały drukowane, książki, czasopisma,
30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, wafelki, polewy cukiernicze, żelki, cukierki, pralinki, musy deserowe, lizaki, lody,
słodkie bułeczki, czekoladki, gofry, kanapki, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje z mlekiem na bazie kawy, galaretki
owocowe, przekąski na bazie zbóż, puddingi, quiche, tarty
z owocami, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, bary szybkiej obsługi, snack-bary,
bary sushi, hotele, kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
stołówki, usługi barowe.

(210)
(310)
(731)
(540)

Nr ZT09/2018

473719
(220) 2008 02 19
307 60 293.1/05 (320) 2007 09 13
(330) DE
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt nad
Menem, DE

(210)
(731)

(210) 471892
(220) 2017 05 19
(731) SOBIERAJ JAROSŁAW, Cieszyn
(540) BONOLOCO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej wymienionych towarów: kompost, nawozy, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
koloranty, barwniki, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, materiały oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia, drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne
płyty, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, fotografie, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, meble, lustra, ramki
obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub
transportu, nieprzetworzone lub półprzetworzone, kość,
róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, sprzęt do gotowania i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa
i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), ozdoby choinkowe, 40 obróbka materiałów.

(531) 02.01.16, 02.01.23, 26.01.04, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(210) 474068
(220) 2014 07 03
(731) The Body Shop International Plc., Londyn, GB
(540) THE BODY SHOP SPA OF THE WORLD

(531) 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do makijażu, preparaty
do pielęgnacji skóry, kremy do ciała, mleczka do ciała, kosmetyczne nawilżające balsamy do ciała, kosmetyczne preparaty nawilżające do twarzy.
475132
(220) 2017 08 08
CARSPA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Reguły
(540) CAR SPA
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia i pielęgnacji przeznaczone do samochodów i motocykli, kosmetyki, w tym
przeznaczone do samochodów i motocykli, preparaty do odtłuszczania, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do prania,
środki do odświeżania powietrza, woski do lakieru pojazdów, 12 akcesoria samochodowe i motocyklowe w postaci
pasów bezpieczeństw, bagażników, błotników, bieżników,
kołpaków, lusterek, dywaników samochodowych, zapalniczek samochodowych, łańcuchów samochodowych, siatek
bagażowych do pojazdów, ogumienie do pojazdów, felgi
do pojazdów,, 37 usługa w zakresie pielęgnacji i kosmetyki
pojazdów, czyszczenie pojazdów, konserwacja pojazdów,
konserwacja i naprawa felg, konserwacja i naprawa tapicerki,
naprawy pojazdów, obsługa pojazdów, polerowanie pojaz-

Nr ZT09/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

dów, kosmetyka pojazdów, mycie pojazdów, naprawy opon,
regeneracja silników, usługi stacji obsługi pojazdów, renowacja pojazdów, usługi lakiernicze, usuwanie wgnieceń.
476618
(220) 2017 09 18
KELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak
(540) K KELS
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą mebli, 37 konserwacja i naprawa mebli, 40 produkcja mebli metalowych na zamówienie.
477292
(220) 2017 10 04
PROVITIM - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH
FLORYSIAK SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las
(540) C- VIT+
(510), (511) 1 dodatki chemiczne stosowane do produkcji
pasz zwierzęcych, mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla
zwierząt (inne niż do użytku weterynaryjnego), 5 suplementy
odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(210)
(731)

477294
(220) 2017 10 04
PROVITIM - PAULINA PLENKIEWICZ I WOJCIECH
FLORYSIAK SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las
(540) CVIT+
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt.
(210)
(731)

477557
(220) 2017 10 11
GRUPA ENERGIA GE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) Grupa Energia
(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 39 usługi w zakresie: przesyłania i dystrybucji
energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu
i ropy naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, zaopatrywanie
w energię elektryczną i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie
w wodę.
477644
(220) 2017 10 12
TEDDY EDDIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) EB Edu Bears solutions for education

(210)
(731)

7

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i nośniki do rejestracji, transmisji
i odtwarzania dźwięku oraz obrazu i dźwięku, magnetyczne i optyczne nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku, taśmy
i kasety magnetofonowe, kasety video, taśmy filmowe, płyty
fonograficzne, kompaktowe dyski audio-video, kompaktowe dyski optyczne, w tym płyty CD i DVD, wszystkie nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku z nagraniami materiałów
szkoleniowych i edukacyjnych, urządzenia i instrumenty
do celów dydaktycznych, programy i systemy komputerowe, szczególnie do celów szkoleniowych i edukacyjnych,
16 foldery, Ulotki, Etykiety, opakowania, Artykuły biurowe,
Bloki rysunkowe, Czasopisma, Pocztówki, kartoniki, naklejki,
chorągiewki, Formularze, Katalogi, Materiały do nauczania,
do rysowania, Materiały drukowane, Notesy, Wszelkie papiery ozdobne, Pudełka papierowe, kartonowe, Segregatory,
Serwetki, Skoroszyty, Szyldy, tablice, Taśmy, Torebki papierowe, Zeszyty, Zakładki do książek, książki, podręczniki, katalogi, broszury, druki, publikacje oraz wydawnictwa cykliczne
i okazjonalne, materiały instruktażowe, szkoleniowe i edukacyjne zawarte w tej klasie, afisze, plakaty, fotografie, kalendarze, notatniki, okładki, obwoluty, teczki i torby z papieru lub
tworzyw sztucznych, nalepki, plansze, reprodukcje graficzne,
41 świadczenie usług edukacyjnych, nauczanie bezpośrednie, korespondencyjne oraz internetowe, świadczenie usług
w zakresie organizacji szkoleń i edukacji oraz udostępniania
opracowanych i licencjonowanych programów nauczania,
udostępnianie opracowanych i licencjonowanych programów nauczania w drodze franszyzy, usługi szkół językowych
w oparciu o specjalistyczne programy nauczania własne
i licencjonowane, w tym metodami bezpośrednimi, korespondencyjnymi i elektronicznymi, kursy językowe z wykorzystaniem technik relaksacyjnych, kursy języków obcych
o różnych poziomach zaawansowania, w tym przygotowujące do egzaminów w standardach międzynarodowych, szkolenia podnoszące skuteczność uczenia się i efektywności
pracy, kursy języków obcych dla dzieci oraz nauki dzieci ortografii, sprawnego czytania, skutecznego notowania, ćwiczenia pamięci i koncentracji, warsztaty dla rodziców małych
dzieci i przyszłych rodziców oraz pedagogów i nauczycieli
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przygotowywanie
oraz produkcja materiałów szkoleniowych przez nagrywanie
dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwięku, w tym techniką cyfrową, publikowanie książek i podręczników, usługi tłumaczenia, świadczenie usług w dziedzinie rozrywki.
(210) 477671
(220) 2013 05 22
(731) Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Colonia Pena Blanca, MX
(540) THINS
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa
strączkowe, galaretki, dżemy, jaja, jaja w proszku, mleko i produkty mleczne, konfitury mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
margaryna, masło, kiełbasy, ser, zupy, preparaty do przygotowywania zup, jogurt, przecier pomidorowy, chipsy ziemniaczane, frytki, przetworzone orzechy, przetworzone orzechy arachidowe, daktyle, przetworzone orzechy, rodzynki,
korniszony, 30 chleb, bułki, ciasto na ciastka, pizza, puddingi,
kanapki, bułki do hamburgerów (kanapki), tarty, tarty, tortille
kukurydziane (chalupas), quesadille (nadziewane tortille), enchllady (tortille kukurydziane z nadzieniem mięsnym i przyprawione chili), bułki typu bimbollo, pieczywo do hotdogów,
ciastka, herbatniki, kawa, mąka kukurydziana, wyroby cukiernicze, miód, sago, drożdże, musztarda, ocet, pasty spożywcze, skrobia do celów spożywczych, biszkopty, bułeczki słodkie, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
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płatki owsiane, płatki kukurydziane, guma do żucia, prażona
kukurydza (popcorn), cukierki miętowe, mięta do wyrobów
cukierniczych, gałka muszkatołowa, sosy, z wyjątkiem sosów
do sałatek, chipsy typu tortilla.
(210) 477859
(220) 2017 10 18
(731) NOWAK ALEKSANDER SMAKI INDII, Wrocław
(540) Smaki Indii RESTAURACJA

(531) 03.02.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 29 potrawy mięsne, z drobiu i ryb, produkty
na bazie jaj, sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa
gotowane, warzywa konserwowane, warzywa przetworzone, zupy, produkty mleczne, wędliny, zioła, owoce morza,
mięso, ryby, drób, gotowe dania z mięsa, dania gotowe i wytrawne przekąski, nabiał i substytuty nabiału, orzechy preparowane, owoce przetworzone, 30 chleb naan, chleb, bułki,
mąka i produkty zbożowe, sosy, sosy curry, sosy do sałatek,
przyprawy, mieszanki przypraw, lody, budynie, majonezy,
wyroby cukiernicze, desery owocowe, desery lodowe, ryż,
kasza, samosy, kawa, herbata, 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, restauracje oferujące dania na wynos, usługi
cateringu, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), usługi gastronomiczne,
puby, bary, kawiarnie, serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
477863
(220) 2017 10 18
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH KATOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FINCORES BUSINESS SOLUTIONS

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, i audyt, doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, usługi księgowe
na potrzeby fuzji i przejęć, audyt działalności gospodarczej,
audyt przedsiębiorstw, audyty finansowe, fakturowanie,
usługi podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych,
przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, przygotowanie listy płac, spełnianie
funkcji działu kadr dla osób trzecich, biura pośrednictwa
pracy, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu
selekcji personelu, agencje zatrudnienia, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, rekrutacja personelu, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
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w plikach komputerowych dla osób trzecich, fotokopiowanie, wynajem fotokopiarek, 36 działalność finansowa, usługi
finansowe, analizy finansowe, inwestycje finansowe, leasing
finansowy, sponsorowanie finansowe, przelewy i transakcje
finansowe oraz usługi płatnicze, finansowe usługi likwidacji
przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, planowanie i zarządzanie finansowe, pośrednictwo w usługach finansowych, usługi finansowe świadczone
przez Internet, skomputeryzowane usługi finansowe, usługi
finansowe związane z oszczędzaniem, usługi finansowe
związane z działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
obrotu finansowego, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, informacje finansowe, agencje kredytowe,
usługi finansowania, finansowanie projektów, finansowanie
przedsięwzięć biznesowych, finansowanie przedsiębiorstw
gospodarczych, usługi inwestycyjne, badanie wypłacalności
finansowej, usługi oceny ryzyka finansowego, usługi wymiany finansowej, 41 usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, kursy korespondencyjne w zakresie
księgowości, nauczanie indywidualne w zakresie księgowości, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, sprawdziany
edukacyjne w zakresie księgowości, informacja i doradztwo
o edukacji w zakresie księgowości, redagowanie i publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe w zakresie
edukacji o księgowości, wypożyczanie książek dotyczących
księgowości, doradztwo zawodowe, usługi przekwalifikowania zawodowego, 42 usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], projektowanie, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, usługi w zakresie sieci komputerowej, aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, analizy komputerowe,
integracja systemów i sieci komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu
wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, chmura obliczeniowa, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych,
bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego
oraz projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
badania w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, hosting serwerów, hosting stron internetowych, wynajmowanie serwerów
www, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi migracji danych, odzyskiwanie
danych komputerowych, powielanie programów komputerowych, tworzenie zapasowych kopii danych, usługi szyfrowania danych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], projektowanie, tworzenie, programowanie, utrzymywanie i aktualizowanie stron internetowych
dla osób trzecich, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, diagnozowanie
problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, usługi technologiczne w zakresie komputerów,
zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, digitalizacja dokumentów [skanowanie], konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, przechowywanie danych elektronicznych.
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(210) 477904
(220) 2017 10 19
(731) UPSA SAS, Rueil-Malmaison, FR
(540) FERVEX ExtraTabs
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi.
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(540) e! SZYMANSKA

478010
(220) 2017 10 20
EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) VIDAR

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 golarki, trymery, strzyżarki, brzytwy elektryczne, elektryczne trymery do włosów, elektryczne trymery
do nosa, elektryczne trymery do uszu, przybory do depilacji
elektryczne, golarki (bateryjne), trymery (bateryjne), 9 alkomaty, 10 ciśnieniomierze.
478017
(220) 2017 10 20
EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) envy

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 7 blendery kielichowe, roboty kuchenne, wyciskarki wolnoobrotowe, sokowirówki, wyciskarki do cytrusów
elektryczne, żelazka, maszynki do mielenia mięsa, krajalnice,
9 wagi kuchenne, wagi łazienkowe, 11 czajniki, parowary
elektryczne, tostery, gofrownice, multicookery (wielofunkcyjne urządzenie do gotowania), slowcookery (urządzenia
do powolnego gotowania), grille elektryczne, opiekacze,
nawilżacze powietrza, termowentylatory, grzejniki olejowe,
grzejniki ceramiczne, przenośne wentylatory elektryczne,
cyrkulatory powietrza, klimatory, klimatyzatory przenośne,
oczyszczacze powietrza, opiekacze do kanapek, kuchenki
mikrofalowe, piekarniki elektryczne.
(210) 478114
(220) 2017 10 23
(731) NOWIS MICHAŁ, Izabelin B
(540) mybasic

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, 35 reklama, handel detaliczny, handel hurtowy i handel za pośrednictwem Internetu towarami takimi jak: biżuteria, zegarki,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, usługi modelingu do celów
promocji i sprzedaży.
(210)
(731)

478118
(220) 2017 10 23
SZYMAŃSKA EDYTA E! SZYMAŃSKA EDYTA
PRACOWNIA AUTORSKA, Lublin

(531) 26.04.18, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 44 dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, fryzjerskie (salony -), fryzjerstwo, fryzjerstwo
męskie, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów,
kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kuracje
do włosów, mycie włosów szamponem, odbudowa włosów, salony fryzjerskie, salony piękności, solaria, stylizacja,
układanie włosów, ścinanie włosów, świadczenie usług
przez salony piękności, udzielanie informacji o urodzie,
udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności,
usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi
farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania
włosów, usługi fryzjerskie, usługi kręcenia włosów, usługi
kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi
nitkowania brwi, usługi obcinania włosów, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi plecenia
włosów w warkocze, usługi podkręcania rzęs, usługi prostowania włosów, usługi przedłużania rzęs, usługi salonów
fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi
salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, usługi salonów
fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonu fryzjerskiego dla
dzieci, usługi trwałej ondulacji włosów, usługi w zakresie
pielęgnacji włosów, usługi w zakresie usuwania włosów,
wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne
dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy.
478119
(220) 2017 10 23
IN PLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) Rags’y
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 24.17.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 artykuły gospodarstwa domowego, bańki szklane [pojemniki], bidony [puste], bidony rowerowe,
biodegradowalne miski, biodegradowalne tace do użytku domowego, biodegradowalne talerze, butelki, butelki
na wodę, butelki na wodę z tworzywa sztucznego, wielokrotnego użytku, sprzedawane puste, butelki na wodę
ze stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku, sprzedawane
puste, butelki z tworzyw sztucznych, butelki ze szkła, cedzaki, ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy
do kawy, ceramika do użytku kuchennego, chochle, cukiernice, czajniczki do herbaty, deski do krojenia, dołkownice
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do jajek, dozowniki do przypraw, dozowniki do serwetek,
durszlaki do użytku domowego, dzbanki do kawy, dzbanki
kuchenne, dzbanuszki, emaliowane pudełka, filiżanki i kubki, fiolki szklane [pojemniki], flaszki ze szkła, foremki, foremki kuchenne, foremki z tworzyw sztucznych do kostek
lodu, formy cukiernicze, garnki, gąsiory, głębokie naczynia
kuchenne, imbryczki do herbaty, kieliszki do jajek, łopatki
[sprzęt kuchenny], łyżki do mieszania, łyżki do podawania,
łyżki do polewania, maselniczki, menażki, metalowe pudełka obiadowe, miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla
gospodarstwa domowego], miski ze szkła, misy ceramiczne, naczynia, naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], naczynia ceramiczne, naczynia do gotowania, naczynia do kuchenek mikrofalowych, naczynia do opiekania,
naczynia do pieczenia, naczynia do serwowania potraw,
naczynia do zapiekania, naczynia kuchenne ceramiczne,
naczynia na piknik, naczynia na przystawki i dodatki do potraw, naczynia nie z metali szlachetnych, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia sakralne, naczynia stołowe wykonane z porcelany, naczynia szklane do konserwowania
żywności, naczynia ze szkła, naczynia żaroodporne, nalewki
[chochle], nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, patery,
plastikowe miski [miednice], pojemniki chłodnicze (przenośne -), nieelektryczne, pojemniki chłodzące do kawioru,
pojemniki do chleba, pojemniki do napojów, pojemniki
do pieczenia wykonane ze szkła, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki do schładzania [nieelektryczne], pojemniki do sortowania rzeczy do prania, do użytku
domowego, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki emaliowane, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na czosnek, pojemniki na jajka
z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, pojemniki
na kanapki, pojemniki na kleje, pojemniki na lód, pojemniki na musztardę, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz,
pojemniki na torby z tworzyw sztucznych, do użytku domowego, pojemniki na wykałaczki, pojemniki na żywność
zatrzymujące ciepło, pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt
domowych, pojemniki termoizolacyjne, pojemniki z przegrodami do przechowywania sztućców, pojemniki ze szkła,
porcelana, porcelanowa zastawa stołowa, półmiski [tace],
półmiski do jarzyn, półmiski do serwowania potraw, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, pucharki, pudełka ceramiczne, pudełka dozujące serwetki papierowe,
pudełka na ciastka, pudełka na herbatę, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem, pudełka na słodycze, pudełka
obiadowe, pudełka szklane, pudełka śniadaniowe, pudełka
z ceramiki, pudełka z emalii, pudełka z metali szlachetnych
na słodycze, rondle, serwetniki, słoiki, słoiki, dzbanki szklane, słoje szklane, solniczki, sosjerki, szklana zastawa stołowa,
szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, szklane naczynia do picia,
szklane naczynia żaroodporne, szkło [naczynia], talerze, termosy, wazy do zup.
478242
(220) 2017 10 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) DRÓB PREMIUM
(210)
(731)

Nr ZT09/2018

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki,
kiełbaski na bazie mięsa drobiowego, wyroby na bazie mięsa
drobiowego, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa drobiowego, dania gotowe na bazie mięsa drobiowego.
478246
(220) 2017 10 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW DRÓB PREMIUM PIERSIÓWKA
SOKOŁOWSKA Wysoka Jakość 100 g produktu
otrzymano ze 109 g mięsa z fileta kurczaka bez
dodatku FOSFORANÓW bez GLUTAMINIANU SODU
PRODUKT BEZGLUTENOWY
(210)
(731)

(531)

03.07.03, 08.05.01, 08.05.04, 05.07.02, 25.01.01, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki,
kiełbaski na bazie mięsa drobiowego, wyroby na bazie mięsa
drobiowego, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa drobiowego, dania gotowe na bazie mięsa drobiowego.
478248
(220) 2017 10 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW GOLD SERIA PREMIUM KRAKOWSKA
Sucha G ORIGINAL PRODUCT
(210)
(731)

Nr ZT09/2018
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(531)

27.05.01, 29.01.15, 25.01.01, 24.01.05, 08.05.01, 08.05.04,
05.01.05
(510), (511) 29 kiełbasa krakowska sucha.

(531)

478249
(220) 2017 10 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW KABANOSY FRANCUSKIE GOLD QUALITY
źródło białka bez dodatku fosforanów NA 100g
PRODUKTU 185g mięsa G GOLD ORYGINALNE TYLKO
Z SOKOŁOWA

478253
(220) 2017 10 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW KABANOSY AMERYKAŃSKIE GOLD
QUALITY wysoka zawartość białka bez dodatku
fosforanów NA 100g PRODUKTU 185g mięsa
G GOLD ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA

(210)
(731)

(531)

05.01.05, 25.01.01, 08.05.01, 08.05.03, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15, 24.01.05
(510), (511) 29 kabanosy.

478252
(220) 2017 10 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW KABANOSY ARGENTYŃSKIE GOLD
QUALITY wysoka zawartość białka bez dodatku
fosforanów NA 100g PRODUKTU 185g mięsa
G GOLD ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA
(210)
(731)
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05.01.05, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 25.01.01, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kabanosy.
(210)
(731)

(531)

05.01.05, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 25.01.01, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kabanosy.
478254
(220) 2017 10 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW KABANOSY WĘGIERSKIE GOLD QUALITY
wysoka zawartość białka bez dodatku fosforanów
NA 100g PRODUKTU 182g mięsa G GOLD
ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA
(210)
(731)
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(531)

05.01.05, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 25.01.01, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kabanosy.

(531)

478257
(220) 2017 10 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW KABANOSY TURECKIE GOLD QUALITY
wysoka zawartość białka bez dodatku fosforanów
NA 100g PRODUKTU 173g mięsa G GOLD
ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA

478262
(220) 2017 10 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW KABANOSY WŁOSKIE GOLD QUALITY
źródło białka bez dodatku fosforanów NA 100g
PRODUKTU 185g mięsa G GOLD ORYGINALNE TYLKO
Z SOKOŁOWA

(210)
(731)

05.01.05, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 25.01.01, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kabanosy.
(210)
(731)

(531)

05.01.05, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 25.01.01, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kabanosy.

478259
(220) 2017 10 26
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE GOLD QUALITY
źródło białka bez dodatku fosforanów NA 100g
PRODUKTU 185g mięsa G GOLD ORYGINALNE TYLKO
Z SOKOŁOWA
(210)
(731)

(531)

05.01.05, 08.05.01, 08.05.03, 24.01.05, 25.01.01, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kabanosy.
(210)
(731)
(540)

478302
(220) 2017 10 27
MESEK MAŁGORZATA, OLSZÓWKA JADWIGA NEKMA
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź

(531) 14.05.02, 14.05.12, 26.02.16, 27.05.08, 27.05.21, 29.01.03
(510), (511) 9 aerometry, akceleratory cząstek, aktynometry,
akumulatory elektryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alkoholomierze,
amperomierze, analizatory powietrza, anody, anteny, antykatody, alarmy antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, areometry solankowe, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
automaty biletowe, automaty do gier na żetony lub monety,
automaty muzyczne uruchamiane monetą, automatyczne
sekretarki, balony meteorologiczne, barometry, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, baterie sło-
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neczne, baterie wysokonapięciowe, betatrony, bijaki strażackie, automaty biletowe, boje sygnalizacyjne, bramki parkingowe uruchamiane monetą lub żetonem, busole, celki akumulatorowe, celownicze lunety do broni palnej, celowniki
aparatów fotograficznych, celowniki czasowe, cewki dławikowe, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, cewki
indukcyjne, chromatografy do celów laboratoryjnych, ciemnie fotograficzne, ciężarki do obciążania sond ręcznych, ciśnieniomierze, procesory centralne, cyklotrony, częstotliwościomierze, czytniki, czytniki kodów kreskowych, czytniki
znaków optycznych, dalekopisy, dalmierze, dane na nośnikach optycznych, densymetry, densytometry, dozowniki biletowe automatyczne, drukarki komputerowe, dyktafony,
dynamometry, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dystrybutory automatyczne, dystrybutory dysków komputerowych,
dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki alarmowe
elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, dźwignie wag przesuwnikowych, agrometry, ekrany, ekrany fluoryzujące, ekrany
projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych,
elektrody do spawania, elektrolizery, etui na okulary, etykietki
na towarach elektroniczne, falomierze, filmy naświetlone, filmy animowane, filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografiki, fotokopiarki, fotometry, fotoogniwa, furtki obrotowe automatyczne, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry, gęstościomierze, głośniki, gramofony. gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki do przywoływania psów, hełmy żołnierskie, hologramy, Igły gramofonowe, inkubatory
dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, interfejsy, iskrochrony, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne, kable rozruchowe do silników,
kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, karty magnetyczne
kodowane, karty inteligentne, kaski ochronne, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące, klisze rentgenowskie naświetlone, koce strażackie, kodery magnetyczne, kolektory elektryczne, koła ratunkowe, kombinezony dla nurków, kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komparatory, kompasy, kompasy okrętowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery
przenośne, komutatory, kondensatory, kondensatory elektryczne, kondensatory optyczne, krokomierze, kuwety fotograficzne, kwasomierze, katody, kątomierze, laktodensymetry, laktometry, lampy ciemniowe, lampy elektronowe próżniowe, lampy optyczne, lampy elektronowe z termokatodą,
wyładowcze lampy rurowe elektryczne inne niż do oświetlania, lampy wzmacniające, lampy z termokatodami, laptopy,
lasery nie do celów medycznych, latarnie optyczne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczydła, linijki
pomiarowe, liny sondujące, logi, lornetki, lunety, lupy, lusterka optyczne, lustra do kontroli pracy, łańcuchy miernicze,
łyżki do dozowania, magnesy, magnesy dekoracyjne, magnetofony taśmowe, manekiny reanimacyjne, manometry,
maski do nurkowania, maski ochronne, maszty radiotelegraficzne, maszyny do dyktowania, maszyny faksymilowe, maszyny księgujące, maszyny liczące, maszyny sprzedające automatyczne, maszyny sumujące, meble laboratoryjne, membrany do aparatury naukowej, megafony, miarki, miarki ciesielskie, miary, mikrofony, mikrometry, mikrometry warsztatowe, mikroprocesory, membrany, mikroskopy, mikrotomy,
modemy, monitory, monitory obrazowe, motopompy strażackie, myszy, nadajniki, napędy dyskowe, komputery pokładowe, światłomierze, neony reklamowe, przyrządy pomiarowe, niwelatory, noniusze, notesy elektroniczne, obiektywy,
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soczewki, obrotomierze, obuwie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem, obwody drukowane,
obwody scalone, ochraniacze zębów, osłony zabezpieczające przed iskrami, ochraniacze przed udarem napięciowym,
ociekacze do suszenia prac fotograficznych, odbiorniki radiowe, odgromniki, odtwarzacze kaset, odważniki, odzież chroniąca przed ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami
i napromieniowaniem, ogniwa elektryczne, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa galwaniczne, ogrodzenia naelektryzowane, oktanty, okulary, okulary ochronne do uprawiania
sportu, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki
elektryczne, oprawki do okularów, oscylografy, osłony końcówek elektrycznych, osłony przeciwodblaskowe, ozonizatory, pamięci komputerowe, parkometry, pasy ratunkowe, edometry, peryskopy, piece do doświadczeń laboratoryjnych,
pierścienie kalibrujące, piorunochrony, pióra świetlne elektroniczne, pipety, pirometry, plandeki ratownicze, planimetry, plotery, płytki krzemowe półprzewodnikowe, płyty fonograficzne, mierniki kątów, podkładki pod myszy, podpórki
pod nadgarstki do użytku z komputerem, polarymetry, powłoki i osłony kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji
przewodów elektrycznych, poziomnice, półprzewodniki,
prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory tekstu,
programy komputerowe, prostowniki prądu, próżniomierze,
pryzmaty, przekaźniki elektryczne, przekaźniki sygnałów
elektronicznych, przełączniki, przełączniki czasowe, przemienniki elektryczne, przetwornice elektryczne, przewodniki
elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne,
przewody magnetyczne, przewody zbiorcze prądu elektrycznego, przezrocza, przyciski do dzwonków, publikacje
elektroniczne, przemienniki, inwertory, pulpity rozdzielcze,
puszki przełącznikowe, puszki rozgałęźne, radary, radia, radia
samochodowe, radio pagery, reduktory, refraktometry, refraktory, regulatory (ściemniacze) światła, regulatory napięcia
do pojazdów, rejestratory przebytej drogi dla pojazdów, reostaty, repondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rękawice do ochrony przed wypadkami, rozgałęźniki, rurki kapilarne, rury akustyczne, rzutniki do slajdów,
sekstanse, sferometry, siatki bezpieczeństwa, siatki ratunkowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skanery,
skrzynki akumulatorowe, skrzynki do przyłączy, słuchawki,
słuchawki telefoniczne, spektrografy, spektroskopy, statywy
do aparatów fotograficznych, stereoskopy, sterowniki, sterowniki akustyczne, styki elektryczne, styki elektryczne z metali szlachetnych, sygnalizatory, syreny, syreny elektryczne,
szafy rozdzielcze, szkła kontaktowe, szkła optyczne, szybkościomierze, tablice ogłoszeń elektroniczne, tablice połączeń,
tablice rozdzielcze, tablice sterownicze, taksometry, taśmy
do rejestracji dźwięku, taśmy filmowe naświetlone, taśmy
magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telekopiarki, teleskopy, telewizory, teodolity, termometry nie do celów
medycznych, termostaty, transformatory elektryczne, translatory elektroniczne kieszonkowe, tranzystory, tryskacze
przeciwpożarowe, tuleje złączowe do kabli elektrycznych,
tworniki i zwory magnetyczne, wagi, wariometry, wiatromierze, wideofony, wilgotnościomierze, wizjery do drzwi, wskazówki emitujące światło, wskaźniki stosowane w elektryczności, wskaźniki temperatury, wtyczki, gniazdka i inne kontakty, wykrywacze dymu, wyłączniki elektryczne, wyłączniki
samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wysokościomierze, wzmacniacze, zaciski, zaciski przewodów, zamki elektryczne, zawory elektromagnetyczne, zawory wzmacniające,
złącza do przewodów elektrycznych, złącza elektryczne,
35 agencje importowo - eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe, analizy kosztów, aukcje publiczne, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badanie rynku, dekoracja wystaw
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sklepowych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, dystrybucja informacja o działalności gospodarczej, materiałów reklamowych,
ekspertyzy w działalności gospodarczej, fotokopiowanie,
komputerowe zarządzanie plikami, obróbka tekstów, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania, pośrednictwo pracy, powielanie dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, reklamy korespondencyjne, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie wycena działalności handlowej,
ogłoszeń reklamowych, sortowanie danych w bazach komputerowych, transkrypcja, transkrypcja przekazu, uaktualnianie materiałów reklamowych, weryfikacja rachunków, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 38 agencje informacyjne, agencje prasowe, emisja
radiowa, emisja telewizyjna, informacja o telekomunikacji,
łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność telefoniczna, łączność telegraficzna, nadawanie telegramów, ogłoszenia elektroniczne, poczta elektroniczna, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji, przesyłanie telegramów, przesyłanie telekopii, przydzielanie dostępu
do światowej sieci komputerowej, radiofonia, telefonia komórkowa, telewizja kablowa, transmisja programów telewizyjnych, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów,
wypożyczanie urządzeń do przesyłanie informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,usługi przywoławcze
[radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej].
478342
(220) 2017 10 27
RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk
(540) KABI
(510), (511) 6 kabiny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe,
budowlane materiały metalowe, drobne wyroby żelazne,
pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe,
drzwi i okna metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy,
przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych,
kasy pancerne, elementy metalowe w postaci rozgałęźników
rurowych, architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, nakrętki, sworznie i zamknięcia, z metalu, metalowe drobne wyroby, metalowe kątowniki stalowe, metalowe profile odwadniające,
rudy (kruszce), 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, instalacje sanitarne,
kabiny kąpielowe, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe,
wanny do nasiadówek, wanny z hydromasażem, wanny z wirowym ruchem wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie do wanien, kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice, brodziki, kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne
do łaźni tureckich, wanno-kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny, umywalki, podpory umywalek, postumenty i półpostu(210)
(731)
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menty do urządzeń sanitarnych, sedesy, miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne, deski sedesowe, miski
ustępowe, urządzenia kompaktowe złożone z miski ustępowej i płuczki, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki, zlewy, zlewy kompozytowe, elektryczne
młynki na odpadki jako części zlewów, krany i baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien,
bidetowe, kuchenne, panele prysznicowe, armatura sanitarna, wyroby sanitarne, kuchenne okapy wyciągowe, wyciągi
kuchenne, suszarki do włosów, suszarki do rąk, suszarki
do żywności, suszarki do ubrań, fontanny, wodotryski ozdobne, części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, odpływy, zaworki, wężyki instalacje i aparatura sanitarna,
armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, ogrzewacze wody, lodówki, zamrażarki, szafy chłodnicze, wentylatory, klimatyzatory,
grzejniki, termofory, piece, grzałki, suszarki, bojlery, czajniki
elektryczne, ekspresy do kawy, frytkownice, grille, barbecue
grille, kuchenki, rożen, mikrofalówki, gofrownice, opiekacze
do chleba, tostery, szybkowary, elektryczne i parowe, urządzenia do gotowania, kociołki i naczynia do gotowania pod
ciśnieniem, elektryczny sprzęt kuchenny, sprzęt oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, lampiony,
latarki, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane,
mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota, gres, kamień naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty kamienia,
marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów,
płyty kamienne, tablice kamienne, parapety niemetalowe,
płytki, schody niemetalowe, balustrady, kostka kamienna, terakota, tłuczeń, obudowy kominków, szkło budowlane,
drewno budowlane, drewno użytkowe, drzwi i okna niemetalowe, cegły, dachówki, kostka brukowa, płyty budowlane
niemetalowe, rury niemetalowe, beton, cementy, masy wyrównujące, masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy
budowlane, zaprawy do klejenia, suche tynki, gipsy do celów
budowlanych, wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, tynki, tynki gipsowe, tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne, tynki drapane, elementy budowlane
do produkcji dachów i ścian, w tym płyty z gipsokartonu,
z gipsu włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe, płyty ogniochronne, płyty na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, 20 meble, meble łazienkowe, materace, lustra, ramki obrazów, blaty kuchenne oraz łazienkowe,
akcesoria meblowe wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, dozowniki do ręczników niemetalowe,
haki, uchwyty i szyny do zasłon, karnisze, kosze niemetalowe,
wieszaki i haki niemetalowe do wieszania odzieży, parawany,
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, pojemniki do użytku domowego, grzebienie i gąbki, sprzęt
do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, suszarki do bielizny, stojaki
do suszenia prania, deski do prasowania, deski pralnicze, dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki papieru toaletowego,
ręczników papierowych, uchwyty do gąbek, pudełka dozujące ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne i waciki,
wanienki dla niemowląt, wanienki do prania, balie, wiadra,
kubły na śmieci, szczotki do misek klozetowych, przybory toaletowe, 35 sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: kabiny
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kąpielowe metalowe, zlewy metalowe, budowlane materiały
metalowe, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, drzwi i okna metalowe,
metale nieszlachetne i ich stopy, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i przewody
drutowe z metali nieszlachetnych, kasy pancerne, towary
z metali nieszlachetnych, rudy (kruszce), urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia
w wodę, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, wanny łazienkowe, wanny do nasiadówek, wanny z hydromasażem,
wanny z wirowym ruchem wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie do wanien, kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe,
natryski, prysznice, brodziki, kabiny hydromasażowe, kabiny
przenośne do łaźni tureckich, wanno-kabiny, urządzenia
do kąpieli, sauny, umywalki, podpory umywalek, postumenty i półpostumenty, sedesy, miski klozetowe, pisuary, bidety,
ustępy przenośne, deski sedesowe, miski ustępowe, urządzenia kompaktowe złożone z miski ustępowej i płuczki, płuczki
ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, zlewozmywaki, zlewy, młynki na odpadki, krany i baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe,
kuchenne, panele prysznicowe, armatura sanitarna, wyroby
sanitarne, okapy, wyciągi, suszarki, fontanny, wodotryski
ozdobne, części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, odpływy, zaworki, wężyki, instalacje i aparatura
sanitarna, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, ogrzewacze wody,
lodówki, zamrażarki, szafy chłodnicze, wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, termofory, piece, grzałki, suszarki, bojlery,
czajniki elektryczne, ekspresy do kawy, frytkownice, grille,
barbecue grille, kuchenki, rożen, mikrofalówki, gofrownice,
opiekacze do chleba, tostery, szybkowary, elektryczne i parowe, urządzenia do gotowania, kociołki i naczynia do gotowania pod ciśnieniem, elektryczny sprzęt kuchenny, sprzęt
oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki,
lampiony, latarki, materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt,
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki
niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy budowlane, mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota,
gres, kamień naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty kamienia, marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów, płyty kamienne, tablice kamienne, parapety, płytki,
schody, blaty kuchenne oraz łazienkowe, balustrady, kostka
kamienna, terakota, tłuczeń, obudowy kominków, zlewy
kompozytowe, szkło budowlane, drewno budowlane, drewno użytkowe, drzwi i okna niemetalowe, cegły, dachówki,
kostka brukowa, płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, beton, cementy, masy wyrównujące, masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy budowlane, zaprawy
do klejenia, suche tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, tynki, tynki gipsowe,
tynki o dobrej przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne, tynki drapane, elementy budowlane do produkcji dachów i ścian, w tym płyty z gipsokartonu, z gipsu włóknistego, z włókien mineralnych, płyty wielowarstwowe, płyty
ogniochronne, płyty na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, meble, meble łazienkowe, materace, lustra, ramki
obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych,
dozowniki do ręczników niemetalowe, haki, uchwyty i szyny
do zasłon, karnisze, kosze niemetalowe, wieszaki i haki niemetalowe do wieszania odzieży, parawany, przybory ku-
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chenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, suszarki do bielizny, stojaki do suszenia prania, deski do prasowania, deski pralnicze, dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki papieru toaletowego, ręczników papierowych, uchwyty
do gąbek, pudełka dozujące ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne i waciki, wanienki dla niemowląt, wanienki
do prania, balie, wiadra, kubły na śmieci, szczotki do misek
klozetowych, przybory toaletowe, reklama i promocja towarów, agencje eksportowo-importowe, pośrednictwo
handlowe.
(210) 478349
(220) 2017 10 26
(731) SARYUSZ-SZARSKA JOLANTA BOHOZONE, Warszawa
(540) Boho Zone

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, kapelusze,
czapki, szale, szale-tuby, kominy, rękawiczki, akcesoria na szyję, chusty, dziane buty dla niemowląt, dziane skarpety, skarpety wełniane, getry, poncza, 35 reklama towarów - ukazanie zalet towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii
reklamowych, usługi marketingowe, usługi agencji public
relations, promocja sprzedaży, usługi domu towarowego
i/lub wysyłkowego, usługi domu aukcyjnego także świadczone online, także za pośrednictwem Internetu, sprzedaż
hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów odzieżowych,
obuwniczych, włókienniczych, tekstylnych, dekoratorskich,
piśmiennych, jubilerskich, zegarmistrzowskich, wzornictwa
przemysłowego, skórzanych, nakrycia głowy, kapeluszy, czapek, szali, szali-tub, kominów, rękawiczek, akcesoriów na szyję, chust, dzianych butów dla niemowląt, dzianych skarpet,
skarpet wełnianych, getrów, poncz, części i akcesoria do wymienionych artykułów, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi i bonusowymi, informacja online dotycząca marketingu,
programów lojalnościowych, bonusowych, organizowanie
wystaw, konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, organizowanie prezentacji w celach
handlowych lub reklamowych, także online przy zastosowaniu sieci komputerowych, organizowanie targów, giełd
handlowych i reklamowych, dystrybucja próbek towarów
i materiałów w celach reklamowych usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, usługi banku
danych, obróbka danych komputerowych, systematyzacja
informacji prowadzona w komputerowych bazach danych,
przeprowadzanie sondaży i badania opinii publicznej, badania rynku, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, organizowaniu i prowadzeniu ekspozycji targowych,
publikowanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów
reklamowych, prospektów reklamowych, materiałów promocyjnych i reklamowych, promocja sprzedaży.
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(210) 478459
(220) 2017 10 31
(731) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów
(540) Zioła Małgorzaty
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, namiastki kawy, napoje na bazie kawy, kakao i herbaty lub czekolady, koncentraty spożywcze, cukier, wyroby cukiernicze, słodycze, desery
błyskawiczne w proszku, lody, lody w proszku, miód, dodatki
piekarnicze, mąka, aromaty do ciast, zioła, przyprawy, budynie, kisiele, żelatyna do celów spożywczych, budynie, kisiele,
sól, ocet, sosy, sosy - przyprawy, sosy do sałat, sosy mięsne,
esencje do żywności i celów spożywczych.
(210) 478506
(220) 2017 10 31
(731) HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA , Adamówek
(540) WE CARE
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478645
(220) 2017 11 06
KLARTA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) klarta
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 maski do oddychania, maski do oddychania,
inne niż do sztucznego oddychania, 11 filtry do oczyszczaczy powietrza, domowe oczyszczacze powietrza, oczyszczacze powietrza do samochodów, woda (urządzenia do filtrowania -).
478890
(220) 2017 11 13
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) BIOPEP-UWM
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowej
bazy danych, udostępnianie komputerowej bazy danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami
informatycznymi.
(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne filmy i programy
komputerowe na nośnikach materialnych lub do pobrania
z sieci komputerowych, w szczególności dotyczące terapii,
diagnostyki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i dietetyki,
10 urządzenia i przyrządy do terapii i diagnostyki zdrowotnej,
w szczególności igły bezpieczne, nakłuwacze bezpieczne,
igły iniekcyjne oraz lancety nakłuwające i urządzenia nakłuwające dla pacjentów, 16 publikacje drukowane, w szczególności dotyczące terapii, diagnostyki zdrowotnej, profilaktyki
zdrowotnej i dietetyki, 41 usługi edukacyjne w zakresie terapii, diagnostyki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i dietetyki, organizowanie szkoleń zawodowych w zakresie terapii
i diagnostyki zdrowotnej, organizacja spotkań, konferencji,
sympozjów i seminariów z dziedziny medycyny i dietetyki.
478588
(220) 2017 11 03
MACANDER ANETA FIRMA VECTOR USŁUGI
SPECJALISTYCZNE, Łódź
(540) vector usługi specjalistyczne
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, deratyzacja, dezynfekcja,
mycie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, 40 dezodoryzacja powietrza,
niszczenie odpadów i śmieci, oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych, sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie].
(210)
(731)

478593
(220) 2017 11 03
MACANDER ANETA FIRMA VECTOR USŁUGI
SPECJALISTYCZNE, Łódź
(540) VECTOR rok założenia firmy: 2011
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, deratyzacja, dezynfekcja,
mycie, usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, 40 dezodoryzacja powietrza,
niszczenie odpadów i śmieci, oczyszczanie powietrza, odkażanie materiałów niebezpiecznych, sortowanie odpadów
i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie].

(210) 478929
(220) 2017 11 14
(731) KOCUR DANIEL, Bielsko-Biała
(540) VOXVERITAS

(531) 26.13.25, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania, organizowanie działalności gospodarczej, zarządzanie przedsiębiorstwem, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi administrowania działalności gospodarczej,
czynności biurowe, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, usługi badania
rynku i opinii publicznej, usługi reklamowe, 36 usługi pośrednictwa pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem, a w szczególności pośrednictwo w likwidacji szkód
powypadkowych zarówno osobowych jak i majątkowych,
usługi pośrednictwa finansowego polegające na ocenie
roszczeń odszkodowawczych, usługi obliczania i oceny ryzyka i poniesionych szkód, usługi obliczania poniesionych
szkód, usługi prowadzenia negocjacji z podmiotami odpowiedzialnymi za powstanie szkody, usługi likwidacji szkody
oraz dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych, usługi pośrednictwa w zakresie ocen ryzyka i szacowania poniesionych strat, usługi ubezpieczeniowe: bezpośrednie I pośrednie - reasekuracyjne, jednorazowe, powtarzające się oraz
kombinowane, w zakresie wypadków, chorób, casco pojazdów lądowych i szynowych, przedmiotów w transporcie,
szkód spowodowanych żywiołami, szkód rzeczowych, odpowiedzialności cywilnej, kredytu oraz strat finansowych,
ochrony prawnej, usługi finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, administrowanie nieruchomościami,
pośrednictwo w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, wycena faktycznego rozmiaru odszkodowania,
kontrola prawidłowości i terminowości ubezpieczyciela,
usługi powiernicze, usługi finansowe, usługi zarządzania

Nr ZT09/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

finansami, pomocy, doradztwa, konsultacji, informacji i badań w w/w dziedzinie, 41 usługi kształcenia ustawicznego
dorosłych, usługi organizowania szkoleń, rozrywka, seminariów, sympozjów, warsztatów, usługi edukacyjne w zakresie
uprawnień osób poszkodowanych w wypadkach i trybu
dochodzenia odszkodowań przez osoby poszkodowane
w wypadkach.
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479003
(220) 2017 11 15
MAT-MOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ZŁOTE KURPIE

(210)
(731)

478994
(220) 2017 11 15
MEDICAL EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OPHTHATHERAPY
(210)
(731)

(531)
(531) 02.09.04, 02.09.25, 27.05.01
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty,
książki, plakaty, kalendarze, 35 usługi agencji reklamowych
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach
reklamowych, produkcja reklam, 41 usługi wydawnicze,
filmowe, audiowizualne, organizowanie seminariów, konkursów, konferencji i kongresów, wystaw i targów edukacyjnych i/lub rozrywkowych, usługi edukacyjne w zakresie
okulistyki, kultury fizycznej, w tym edukacja korespondencyjna, informacja o edukacji, rekreacji, fotoreportaże, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie
książek, w tym publikacja elektroniczna on-line, publikacja
w Internecie.
479000
(220) 2017 11 15
MEDICAL EDUCATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ONCOREVIEW

(210)
(731)

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty,
książki, plakaty, kalendarze, 35 usługi agencji reklamowych
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych, multimedialnych i internetowych, dystrybucja
materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, organizacja wystaw, targów i konkursów w celach
reklamowych, produkcja reklam, 41 usługi wydawnicze,
filmowe, audowizualne, organizowanie seminariów, konkursów, konferencji i kongresów, wystaw i targów edukacyjnych i/lub rozrywkowych, usługi edukacyjne w zakresie
onkologii, kultury fizycznej, w tym edukacja korespondencyjna, informacja o edukacji, rekreacji, fotoreportaże, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikowanie
książek, w tym publikacja elektroniczna on-line, publikacja
w Internecie.

03.03.01, 03.03.24, 03.03.26, 03.07.13, 03.07.24, 05.01.03,
05.01.16, 25.01.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 32 piwo.
(210) 479035
(220) 2017 11 15
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) WAWEL M!
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym
i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu.
479047
(220) 2017 11 16
2017-067488
(320) 2017 05 18
(330) JP
British American Tobacco (Brands) Limited,
Londyn, GB
(540) GLO
(510), (511) 35 usługi w zakresie sklepów detalicznych
związane ze sprzedażą e-papierosów, papierosów elektronicznych, osobistych waporyzatorów i stosowanych z nimi
środków aromatyzujących oraz płynnych roztworów, urządzeń i ich części do podgrzewania tytoniu i/lub substytutów
tytoniu w celu wdychania, produktów tytoniowych przeznaczonych do ogrzewania, tytoniu, wyrobów tytoniowych,
wyrobów dla palaczy, zapałek.
(210)
(310)
(731)

(210) 479055
(220) 2017 11 16
(731) CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Sarzyna
(540) juzan
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, regulatory wzrostu roślin, nawozy, 5 fungicydy, pestycydy, biocydy, insektycydy, środki do zwalczania robactwa, herbicydy.
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479062
(220) 2017 11 16
ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) PLATINUM garden
(210)
(731)

(531)

01.15.21, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.11, 26.03.18,
26.03.22, 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje do sprzętu ogrodniczego.

(210) 479064
(220) 2017 11 16
(731) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) M!

(531)

24.17.01, 24.17.04, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.21,
29.01.13
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze,
galaretki, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym
i promocyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących: wyroby cukiernicze, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekoladę, wyroby czekoladowe, słodycze, galaretki, prezentowanie produktów w mediach w celu
ich sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu.
479070
(220) 2017 11 16
HIGH TECHNOLOGY GLASS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz
(540) SwitchView
(210)
(731)

(531)

24.17.01, 24.17.02, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 19 szkło.
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479071
(220) 2017 11 16
ORGANIKA-AGRARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dybawka
(540) humi CALC+

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 24.17.07, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla
rolnictwa, nawozy do celów rolniczych, nawozy do gleb, nawozy do gleby i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy
do użytku domowego, nawozy do użyźniania gleby, nawozy
do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy
mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy uzyskane metodą przetworzenia odpadów przez dżdżownice,
nawozy użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające azot i magnez (Mg), nawozy
zawierające przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki
azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, potas kalcynowany [nawozy], powłoki nasienne [nawozy], nawozy użyźniające glebę, siarczan potasu, substancje chelatowe
do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty [nawozy], syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe
nawozy, środki do ochrony nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, gotowe podłoża hodowlane, materiały do rozsady [podłoża hodowlane], podłoża dla
upraw bezgruntowych [rolnictwo], podłoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża
hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa,
preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania
drzew stosowane w sadownictwie, preparaty do użyźniania
gleby, ziemia do upraw, ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania
nasion, 5 pasze dla bydła, pasze zbożowe dla zwierząt, pasze
zwierzęce zawierające siano, karmy i pasze dla zwierząt, pasze zwierzęce otrzymywane z siana, pasze zwierzęce w formie orzechów, pasze zwierzęce w formie granulek, bakteriologiczne kultury (buliony dla -), bakteriobójcze (środki -),
bakteriologiczne kultury (podłoża dla -), bakteriologiczne
kultury [buliony dla -], chwastobójcze (środki -), fungicydy,
gleba (preparaty do sterylizacji -), owady (środki odstraszające -), pasożyty (środki przeciw -), preparaty chemiczne
do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania gleby, preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
roztocza (środki przeciw-), środki bakteriobójcze, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicy], środki chemiczne dla leśnictwa, [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa, [insektycydy], środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze],
środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, środki chwastobójcze, środki grzybobójcze,
środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania insektów, stery-
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lizacja gleby (preparaty do -), podłoża dla kultur stosowane
w mikrobiologii, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym
za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych,
sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone do rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, nawozy
bez zawartości chloru, nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy do celów rolniczych, nawozy do gleb, nawozy do gleby i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy
do użytku domowego, nawozy do użyźniania gleby, nawozy
do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy
mineralne, nawozy naturalne, nawozy naturalne wykonane
ze składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, nawozy do trawników, nawozy do trawy, nawozy uzyskane metodą przetworzenia odpadów przez dżdżownice,
nawozy użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające azot i magnez (Mg), nawozy
zawierające przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki
azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy, potas kalcynowany [nawozy], powłoki nasienne [nawozy], nawozy użyźniające glebę, siarczan potasu, substancje chelatowe
do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty [nawozy], syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe
nawozy, środki do ochrony nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, gotowe podłoża hodowlane, materiały do rozsady [podłoża hodowlane], podłoża dla
upraw bezgruntowych [rolnictwo], podłoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża
hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane do ogrodnictwa,
preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania
drzew stosowane w sadownictwie, preparaty do użyźniania
gleby, ziemia do upraw, ziemia doniczkowa, ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana przeznaczona do kiełkowania
nasion, bakteriologiczne kultury (buliony dla -), bakteriobójcze (środki -), bakteriologiczne kultury (podłoża dla -), bakteriologiczne kultury [buliony dla -], chwastobójcze (środki -),
fungicydy, gleba (preparaty do sterylizacji -), owady (środki
odstraszające -), pasożyty (środki przeciw -), preparaty chemiczne do niszczenia robactwa, preparaty do gazowania
gleby, preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, roztocza (środki przeciw-), środki bakteriobójcze,
środki chemiczne dla leśnictwa [fungicy], środki chemiczne
dla leśnictwa, [herbicydy], środki chemiczne dla leśnictwa,
[insektycydy], środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], środki chemiczne modyfikujące zachowanie
do kontrolowania szkodników, środki chwastobójcze, środki
grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki do zwalczania
insektów, sterylizacja gleby (preparaty do -), podłoża dla kultur stosowane w mikrobiologii, marketing, reklama, reklama
prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją
następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone
do rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy, nawozy azotowe, nawozy bez zawartości chloru, nawozy chemiczne,
nawozy dla rolnictwa, nawozy do celów rolniczych, nawozy
do gleb, nawozy do gleby i ziemi kwiatowej, nawozy do roślin doniczkowych, nawozy do trawy lub terenów trawiastych, nawozy do użytku domowego, nawozy do użyźniania
gleby, nawozy do ziemi, nawozy i użyźniacze, nawozy mieszane, nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy natu-
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ralne wykonane ze składników morskich, nawozy organiczne, nawozy rolnicze, nawozy do trawników, nawozy do trawy,
nawozy uzyskane metodą przetworzenia odpadów przez
dżdżownice, nawozy użyźniające glebę, nawozy z dodatkiem mikroorganizmów, nawozy zawierające azot i magnez
(Mg), nawozy zawierające przeciwutleniacze, nawozy zawierające związki azotu, nieorganiczne nawozy, płynne nawozy,
potas kalcynowany [nawozy], powłoki nasienne [nawozy],
nawozy użyźniające glebę, siarczan potasu, substancje chelatowe do użytku jako nawozy do listowia roślin, substancje
odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, superfosfaty [nawozy], syntetyczne nawozy, wieloskładnikowe nawozy, środki do ochrony nasion, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, gotowe
podłoża hodowlane, materiały do rozsady [podłoża hodowlane], podłoża dla upraw bezgruntowych [rolnictwo], podłoża do hodowli wykonane z pyłu kokosowego, podłoża hodowlane, podłoża hodowlane dla roślin, podłoża hodowlane
do ogrodnictwa, preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, preparaty
do użyźniania gleby, ziemia do upraw, ziemia doniczkowa,
ziemia okrzemkowa, ziemia preparowana przeznaczona
do kiełkowania nasion, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej obejmujące pasze, bakteriologiczne kultury (buliony dla
-), bakteriobójcze (środki -), bakteriologiczne kultury (podłoża dla -), bakteriologiczne kultury [buliony dla -], chwastobójcze (środki -), fungicydy, gleba (preparaty do sterylizacji -),
owady (środki odstraszające -), pasożyty (środki przeciw -),
preparaty chemiczne do niszczenia robactwa, preparaty
do gazowania gleby, preparaty grzybobójcze do stosowania
w ogrodnictwie, preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, preparaty grzybobójcze, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, roztocza (środki przeciw-), środki bakteriobójcze, środki chemiczne dla leśnictwa [fungicy], środki
chemiczne dla leśnictwa, [herbicydy], środki chemiczne dla
leśnictwa, [insektycydy], środki chemiczne dla leśnictwa
[przeciwpasożytnicze], środki chemiczne modyfikujące zachowanie do kontrolowania szkodników, środki chwastobójcze, środki grzybobójcze, środki gryzoniobójcze, środki
do zwalczania insektów, sterylizacja gleby (preparaty do -),
podłoża dla kultur stosowane w mikrobiologii, udzielanie
porad handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(210) 479072
(220) 2017 11 16
(731) BĄK URSZULA LUDMIŁA, Bilcza
(540) wzgórza świata
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, dżemy, kompoty, przeciery, galaretki,
marmolada, chipsy owocowe i warzywne, sałatki owocowe
i warzywne, prażone i przecierane owoce i warzywa, 31 produkty rolne, ogrodnicze, sadownicze, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, nasiona, orzechy, ziarna zbóż, 32 napoje
bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, napoje owocowe, ekstrakty owocowe, esencje do produkcji napojów,
syropy do napojów, musy owocowe i warzywne (smoothie),
woda mineralna i źródlana.
479075
(220) 2017 11 16
SOWAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) SOWAR
(210)
(731)
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(531) 26.03.02, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 przewody antenowe, 9 anteny, przełączniki,
przekaźniki sygnałów elektronicznych, sygnalizatory elektryczne, wskaźniki stosowane w elektryczności, urządzenia
o wysokiej częstotliwości, telekomunikacyjne nadajniki, obwody drukowane, transformatory, wzmacniacze, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, tablice sygnalizacyjne świecące lub mechaniczne, szyldy (znaki) świecące, znaki drogowe
świecące lub mechaniczne, błyskowe światła (sygnały świetlne), 11 numery domów świecące, lampy oświetleniowe,
urządzenia i instalacje do oświetlenia.
(210) 479115
(220) 2017 11 17
(731) GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Rzecz o Historii

(531) 03.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, książki, druki, fotografie, ulotki, cenniki, naklejki,
artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury,
poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, kalendarze.
479133
(220) 2017 11 17
ULTRA-VIOL SPÓŁKA JAWNA PIETRAS, PURGAŁ,
WÓJCIK, Zgierz
(540) ASEPTOR
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 lampy chirurgiczne, lampy do celów medycznych, medyczne lampy operacyjne, lampy do badań
lekarskich, lampy kwarcowe do celów medycznych, lampy słoneczne do celów medycznych, lampy ultrafioletowe
do celów medycznych, lampy rentgenowskie do celów
medycznych, lampy łukowe do celów leczniczych, lampy
na podczerwień do celów leczniczych, lampy UV do stosowania w medycynie, lampy na podczerwień do celów
medycznych, lampy emitujące słoneczne promienie ultrafioletowe do użytku medycznego, lampy emitujące spolaryzowane światło do użytku medycznego, lampy do nagrzewania do użytku medycznego, lampy do użytku z przyrządami
medycznymi, instrumenty medyczne, wentylatory medyczne, elektromagnetyczne urządzenia medyczne, medyczne
przyrządy diagnostyczne, medyczne urządzenia rentgenowskie, laparoskopy medyczne i chirurgiczne, medyczne
urządzenia emitujące promieniowanie, urządzenia do obrazowania medycznego, skanery do diagnostyki medycznej,
narzędzia do diagnostyki medycznej, urządzenia i instrumenty medyczne, przyrządy laserowe do użytku medycznego, osłony na twarz do użytku medycznego, osłony na oczy
do użytku medycznego, sondy do celów medycznych, przyrządy do badań medycznych, aparatura analityczna do celów medycznych, urządzenia radiologiczne do celów medycznych, maski oddechowe do celów medycznych, skanery
optyczne do badań medycznych, lampy do celów medycznych [lecznicze], ultradźwiękowe przyrządy diagnostyczne
do celów leczniczych, urządzenia do infuzji do celów leczniczych, urządzenia na podczerwień do celów leczniczych,
11 instalacje do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji, aparaty
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do sterylizacji, urządzenia do sterylizacji powietrza, urządzenia do sterylizacji wody, naczynia ciśnieniowe do sterylizacji,
urządzenia do sterylizacji do użytku medycznego, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, lampy laboratoryjne, lampy inspekcyjne, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, sterylizatory do instrumentów medycznych,
sterylizatory do celów medycznych, sterylizatory, sterylizatory powietrza, sterylizatory parowe, sterylizatory ultrafioletowe, sterylizatory do wody, przenośne sterylizatory parowe,
sterylizatory do instrumentów dentystycznych, sterylizatory
do przyrządów chirurgicznych, sterylizatory do użytku laboratoryjnego, sterylizatory do narzędzi chirurgicznych, sterylizatory parowe do celów medycznych, sterylizatory parowe
do użytku laboratoryjnego, 35 promocja sprzedaży, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami medycznymi, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
handlową, doradztwo w zakresie organizowania działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania
dokumentacją handlową, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej,
planowanie działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, informacja i badania w zakresie
działalności gospodarczej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą,
nadzór nad działalnością gospodarczą, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, administrowanie sprzedażą,
zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie w działalności handlowej, reklama.
(210) 479152
(220) 2017 11 17
(731) MONILO LTD, Londyn, GB
(540) MONILO LONDON

(531) 03.03.01, 18.05.06, 27.05.01
(510), (511) 25 botki niemowlęce, buciki dla niemowląt
(z wełny), buty dla niemowląt.
479154
(220) 2017 11 17
PRISJAKT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) KOMPARIO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do przetwarzania danych oprogramowanie
do tworzenia, zarządzania, aktualizacji baz danych, 35 spo(210)
(731)
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rządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych
towarów i usług, udzielanie informacji i porad dotyczących
charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych towarów
i usług, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
i udzielanie informacji w tym zakresie, usługi w zakresie
badania rynku, usługi porównywania cen, publikowanie
i dostarczanie recenzji produktów, informacja, doradztwo
i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, sporządzanie zestawień statystycznych, kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla osób
trzecich, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym
przez sieci komputerowe i Internet, obsługa zleceń zakupów,
pomoc w zakupie towarów i usług oraz w zaopatrywaniu
w towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
porównywania i omawiania produktów lub usług, obsługa
aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych
i Internetu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja
on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych,
usługi internetowych porównywarek cenowych polegające
na sporządzaniu i dostarczaniu odbiorcom za pośrednictwem Internetu informacji handlowych w postaci zestawień
porównujących ceny towarów i usług oferowanych przez
różne podmioty w obrocie, w tym również ceny towarów
i usług oferowanych przez Internet, usługi sporządzania
i dostarczania za pośrednictwem Internetu opinii o różnych
podmiotach oferujących towary i usługi w obrocie, 38 usługi
telekomunikacyjne, transmisja danych, obrazów lub dźwięku
drogą kablową, przez satelitę, sieci komputerowe, telefon,
sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami lub przez inne
media do transmisji, wspomagane komputerowo transmisje wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem sieci
światłowodowych, obsługa systemów on-line umożliwiających użytkownikom stron internetowych kopiowanie na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej samej
strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji
handlowych, 42 projektowanie, udoskonalanie lub implementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań
internetowych, uaktualnianie i instalacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie i udoskonalanie procesów
weryfikacji użytkowników on-line, projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych, projektowanie,
zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, informacja, doradztwo
i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi
w zakresie administrowania stronami komputerowymi, usługi w zakresie analiz systemów komputerowych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla
osób trzecich.
479172
(220) 2017 11 20
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) kotliński
(510), (511) 29 pulpy owocowe i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kremogeny owocowe i warzywne, marmolady, powidła, dżemy,
konfitury, galaretki, nadzienia cukiernicze owocowe, owoce
wysycane i kandyzowane, kompoty, owoce pasteryzowane
i mrożone, konserwy warzywne, marynaty warzywne, warzywa kwaszone, koncentraty warzywne, warzywa mrożone,
konserwy warzywno-mięsne, 30 sosy [przyprawy], sosy słod(210)
(731)

21

kie, sosy pikantne, sosy do sałat i sałatek, sosy sałatkowe, sosy
chrzanowe, sosy pomidorowe, chrzan [sos przyprawowy],
ketchup [sos], majonezy, musztarda, marynaty, przyprawy.
479173
(220) 2017 11 20
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) michaś
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki, wafle.
(210)
(731)

479230
(220) 2017 11 21
MD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) MD Partner Ubezpieczenia
(210)
(731)

(531)

26.07.15, 26.07.17, 26.07.25, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 36 usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego
w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych,
życiowych, firmowych, rolnych, emerytalnych, zdrowotnych, finansowych, inwestycyjnych, odszkodowań, gwarancji finansowych, flotowych oraz pośrednictwo kredytowe
i leasingowe.
479233
(220) 2017 11 21
ŻEGLUGA BYDGOSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) ŻEGLUGA BYDGOSKA OT Logistics Group
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi w zakresie: wydobywanie żwiru i piasku, gliny i kaolinu, pogłębianie i poszerzanie kanałów i rzek,
budowa stopni wodnych, prowadzenie prac pogłębiarskich,
39 usługi w zakresie: transport wodny śródlądowy towarów,
transport wodny śródlądowy pasażerski, przeładunek towarów w portach śródlądowych i morskich, transport materiałów budowlanych.
(210) 479243
(220) 2017 11 21
(731) ZGUBIŃSKA ALEKSANDRA, Lublin
(540) AZ
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(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bluzki, bluzy
sportowe, bluzy dresowe, koszule, koszule sportowe, koszule nocne, dzianina jako odzież, t-shirty, spodnie, spodenki,
spódnice, kurtki, płaszcze, żakiety, garnitury, sukienki damskie, swetry, szale, czapki, kapelusze, rękawiczki, bielizna,
piżamy, rajstopy, odzież skórzana, odzież futrzana, apaszki,
krawaty, odzież treningowa, buty treningowe jako obuwie
sportowe, paski, paski tekstylne, paski skórzane, 41 usługi pisania tekstów, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, organizowanie gal, organizowanie konferencji, organizacja konkursów piękności, organizacja imprez
rozrywkowych, organizowanie konkursów artystycznych,
organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, produkcja muzyczna, muzyczne usługi wydawnicze.
(210) 479249
(220) 2017 11 21
(731) SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) RAJD ŻUBRÓW
(510), (511) 3 środki do pielęgnacji, czyszczenia samochodów, 14 kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich,
16 kalendarze, albumy, plakaty, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], fotografie [wydrukowane], katalogi, książki,
mapy geograficzne, materiały drukowane, nalepki, naklejki,
zeszyty do pisania lub rysowania, magazyny motoryzacyjne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, 41 organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów,
konkursów, zawodów sportowych, organizacja rajdów samochodowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, z uwzględnieniem sportów motorowych,
usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigów samochodowych lub na trasie rajdu samochodowego.
479261
(220) 2017 11 21
COMMUNICATION UNLIMITED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MARKETING HUB
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.20, 26.07.25, 26.04.01
(510), (511) 9 program komputerowy.
(210) 479300
(220) 2017 11 22
(731) WIEŁA PIOTR, Poznań
(540) FOLWARK WĄSOWO
(510), (511) 29 przetwory z warzyw i owoców, 31 surowe
i nieprzetworzone warzywa i owoce, 41 imprezy rozrywkowe i kulturalne, 43 usługi obiektów gościnnych (zakwaterowanie), usługi zaopatrzenia w żywność i napoje (katering), udostępnianie obiektów na uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje.
(210)
(731)

479398
(220) 2017 11 24
ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa
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(540) Penguin

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 środki chemiczne przeznaczone do budownictwa, środki chemiczne do napowietrzania i konserwacji
betonu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł i ceramiki z wyjątkiem farb i lakierów, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb i lakierów, środki chemiczne do czyszczenia kominów, chemikalia
organiczne do czyszczenia, żywice syntetyczne w stanie
surowym, kleje przemysłowe i do budownictwa, masy klejące i montażowe do budownictwa, rozpuszczalniki do lakierów, plastyfikatory, materiały ognioodporne, spoiwa
do betonu, cegieł i ceramiki, silikony, spoiwa, kity, lepiki, materiały przylepne do celów przemysłowych, żywice sztuczne w stanie surowym, 2 farby, pokosty, lakiery, pigmenty,
bejce, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb, preparaty do konserwacji drewna, preparaty antykorozyjne,
tworzywa sztuczne półprzetworzone, substancje do izolacji i powłoki izolacyjne do izolacji przeciwwilgociowej i cieczoszczelne do budynków i budowli betonowych i żelbetonowych, substancje do izolacji i powłoki izolacyjne stosowane do nakładania na posadzki przemysłowe, substancje
i powłoki do zabezpieczania powierzchni betonowych poziomych i pionowych w budynkach w przemyśle spożywczym, żywice naturalne w stanie surowym, 6 budowlane
materiały metalowe, metalowe płyty dla budownictwa,
stropy metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe materiały konstrukcyjne, budowlane
okładziny metalowe, boazeria metalowa, konstrukcje metalowe w tym konstrukcje dla budownictwa i konstrukcje
przenośne, metalowe części dachów, metalowe pokrycia
do dachów, metalowe akcesoria do pokryć dachów w tym
metalowe zaczepy do płytek dachowych, arkusze blachy,
kominy metalowe, wiatrowskazy metalowe, rynny metalowe, gzymsy metalowe, metalowe skrzynki na listy, metalowe tabliczki identyfikacyjne, okna metalowe, metalowy
osprzęt do okien, zasłony metalowe, żaluzje metalowe, metalowe rolety zewnętrzne, drzwi metalowe i metalowe części drzwi, bramy i furtki metalowe, ogrodzenia metalowe
i części do nich, kostka brukowa metalowa, kładki metalowe, metalowe schody i części do schodów zawarte w tej
klasie, rury metalowe, rurki metalowe, przewody nieelektryczne, metalowa armatura do rur, rurek i przewodów
w tym złącza, uchwyty i osłony, liny, druty i pasy z metali
nieszlachetnych, metalowe palety załadowcze, metalowe
akcesoria do ładunków w tym obejmy, metalowe pojemniki
do magazynowania i transportu, metalowe skrzynki do narzędzi, drobne wyroby żelazne, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, kraty metalowe, metalowe
ekrany i siatki w tym siatki przeciw owadom, kosze metalowe, drabiny metalowe, elementy szkieletowej konstrukcji
metalowej do montażu: płyt budowlanych niemetalowych,
gipsowych, gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych
oraz płyt sufitowych, narożniki i profile metalowe przeznaczone do wykończeń budowlanych, łączniki mechaniczne
metalowe: zwłaszcza wkręty, kołki, kształtki, wieszaki przeznaczone do konstrukcji metalowych do mocowania
i montażu płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, 19 niemetalowe materiały budowlane,
drewno budowlane, szkło budowlane, kamień budowlany,
beton, bitumiczne wyroby do budownictwa, niemetalowe
elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe,
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zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe
płyty budowlane, niemetalowe pokrywy do włazów, kraty
i kratownice niemetalowe, cegły, klinkier, cement i budowlane wyroby z cementu, krzemionka, tynk, wapno, niemetalowe rury i elementy do rur, przewody ciśnieniowe niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, niemetalowe schody i elementy schodów, obudowy kominków, kominy niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe oraz ich części, niemetalowe pokrycia dachowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające ogniwa elektryczne, niemetalowe wykończeniowe elementy
dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów,
okna niemetalowe oraz niemetalowe części okien, okiennice niemetalowe, żaluzje niemetalowe, drzwi niemetalowe
oraz części drzwi niemetalowych, niemetalowe budowlane
elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia
ścian, terakota, wykładziny niemetalowe dla budownictwa,
okrycia i powłoki niemetalowe do budownictwa, boazerie,
marmur, mozaiki dla budownictwa, listwy niemetalowe,
kostka brukowa drewniana, forniry, drewno częściowo obrobione, drewno obrobione, drewno użytkowe, korek sprasowany, filc do budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, wytwory wykonane z kamienia, betonu
lub marmuru, panele prefabrykowanych ścianek działowych, kleje na bazie gipsu, masy szpachlowe, masy spoinowe do zapełniania przestrzeni miedzy płytkami ceramicznymi, niemetalowymi płytami budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, taśmy zbrojące - wstęgi
z papierowego materiału zbrojącego przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, tynki i zaprawy gipsowe, gipsowo-wapienne, zaprawy murarskie, tynki gipsowe do izolacji akustycznej i cieplnej, tynki gipsowe ogniochronne,
prefabrykowane elementy niemetalowe, płyty cementowe,
płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty
sufitowe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, taśmy do dylatacji spoin w okładzinach z płytek
ceramicznych oraz do dylatacji spoin płyt gipsowych i gipsowokartonowych, 35 prowadzenie sklepów detalicznych,
hurtowni, sklepu internetowego oraz sklepu wysyłkowego
z następującymi towarami: artykuły i narzędzia do budownictwa, środki chemiczne przeznaczone do budownictwa,
środki chemiczne do napowietrzania i konserwacji betonu
z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cegieł i ceramiki z wyjątkiem farb i lakierów, preparaty konserwujące
stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb i lakierów, środki
chemiczne do czyszczenia kominów, chemikalia organiczne do czyszczenia, żywice syntetyczne w stanie surowym,
kleje przemysłowe i do budownictwa, masy klejące i montażowe do budownictwa, rozpuszczalniki do lakierów, plastyfikatory, materiały ognioodporne, spoiwa do betonu,
cegieł i ceramiki, silikony, spoiwa, kity, lepiki, materiały przylepne celów przemysłowych, żywice sztuczne w stanie surowym, farby, pokosty, lakiery, pigmenty, bejce, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb, preparaty do konserwacji drewna, preparaty antykorozyjne, tworzywa sztuczne
półprzetworzone, substancje do izolacji i powłoki izolacyjne do izolacji przeciwwilgociowej i cieczoszczelne do budynków i budowli betonowych i żelbetonowych, substancje do izolacji i powłoki izolacyjne stosowane do nakładania
na posadzki przemysłowe, substancje i powłoki do zabezpieczania powierzchni betonowych poziomych i pionowych w budynkach przemyśle spożywczym, żywice naturalne w stanie surowym, budowlane materiały metalowe,
metalowe płyty dla budownictwa, stropy metalowe, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe
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materiały konstrukcyjne, budowlane okładziny metalowe,
boazeria metalowa, konstrukcje metalowe w tym konstrukcje dla budownictwa i konstrukcje przenośne, metalowe
części dachów, metalowe pokrycia do dachów, metalowe
akcesoria do pokryć dachów w tym metalowe zaczepy
do płytek dachowych, arkusze blachy, kominy metalowe,
wiatrowskazy metalowe, rynny metalowe, gzymsy metalowe, metalowe skrzynki na listy, metalowe tabliczki identyfikacyjne, okna metalowe, metalowy osprzęt do okien, zasłony metalowe, żaluzje metalowe, metalowe rolety zewnętrzne, drzwi metalowe i metalowe części drzwi, bramy i furtki
metalowe, ogrodzenia metalowe i części do nich, kostka
brukowa metalowa, kładki metalowe, metalowe schody
i części do schodów, rury metalowe, rurki metalowe, przewody nieelektryczne, metalowa armatura do rur, rurek
i przewodów w tym złącza, uchwyty i osłony, liny, druty
i pasy z metali nieszlachetnych, metalowe palety załadowcze, metalowe akcesoria do ładunków w tym obejmy, metalowe pojemniki do magazynowania i transportu, metalowe
skrzynki do narzędzi, drobne wyroby żelazne, kraty metalowe, metalowe ekrany i siatki w tym siatki przeciw owadom,
kosze metalowe, drabiny metalowe, elementy szkieletowej
konstrukcji metalowej do montażu: płyt budowlanych niemetalowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych, oraz płyt sufitowych, narożniki i profile metalowe przeznaczone do wykończeń budowlanych, łączniki
mechaniczne metalowe: zwłaszcza wkręty, kołki, kształtki,
wieszaki przeznaczone do konstrukcji metalowych do mocowania i montażu płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych
i gipsowo-włóknowych, niemetalowe materiały budowlane, drewno budowlane, szkło budowlane, kamień budowlany, beton, bitumiczne wyroby do budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, niemetalowe pokrywy do włazów,
kraty i kratownice niemetalowe, cegły, klinkier, cement
i budowlane wyroby z cementu, krzemionka, tynk, wapno,
niemetalowe rury i elementy do rur, przewody ciśnieniowe
niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niemetalowe schody i elementy
schodów, kominki i niemetalowe części do kominków, kominy niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe oraz ich części, niemetalowe pokrycia dachowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające ogniwa elektryczne, niemetalowe
wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy
konstrukcyjne dachów, okna niemetalowe oraz niemetalowe części okien, okiennice niemetalowe, żaluzje niemetalowe, drzwi niemetalowe oraz części drzwi niemetalowych,
niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, terakota, wykładziny
niemetalowe dla budownictwa, okrycia i powłoki niemetalowe do budownictwa, boazerie, marmur, mozaiki dla budownictwa, listwy niemetalowe, kostka brukowa drewniana, forniry, drewno częściowo obrobione, drewno obrobione, drewno użytkowe, korek sprasowany, filc do budownictwa, materiały wiążące do produkcji brykietów, wytwory
wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, panele prefabrykowanych ścianek działowych, kleje na bazie gipsu,
masy szpachlowe wykończeniowe, materiały do spoinowania, taśmy zbrojące - wstęgi z papierowego materiału zbrojącego przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej,
tynki i zaprawy gipsowe, gipsowo-wapienne, zaprawy murarskie, tynki gipsowe do izolacji akustycznej i cieplnej, tynki
gipsowe ogniochronne, prefabrykowane elementy nie metalowe, płyty cementowe, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe
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wzmacniane włóknami, płyty sufitowe, niemetalowe taśmy
do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, taśmy, kleje i spoiwa
przeznaczone dla przemysłu i budownictwa, farby, pokosty,
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, środki do czyszczenia, polerowania i szorowania,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę, klimatyzacji, elementy instalacji sanitarnych, papier, karton, taśmy papierowe stosowane w budownictwie,
folie ochronne i artykuły ochronne do budownictwa, gogle
ochronne, kombinezony malarskie, maski przeciwpyłowe,
nakolanniki ochronne, nauszniki ochronne, plandeki, rękawice ochronne, tektura budowlana, worki foliowe, taśmy
do budownictwa, taśmy akustyczne, aluminiowe, antypoślizgowe, ochronne, klejące, maskujące, uszczelniające,
przyrządy malarskie, artykuły i narzędzia malarskie (do budownictwa), wiadra, narzędzia ręczne do budownictwa,
narzędzia do ogrodnictwa, artykuły i narzędzia ścierne
do budownictwa, artykuły i narzędzia glazumicze, artykuły
i narzędzia do tapetowania, narzędzia do cięcia wyposażone w ostrze, narzędzia i artykuły miernicze do budownictwa, artykuły i narzędzia czyszczące do budownictwa,
uszczelki, żyłki i sznurki, siatki, wiertła, artykuły i narzędzia
tapicerskie, 39 transport i dostarczanie towarów, składowanie towarów, wynajem magazynów, wynajem miejsc parkingowych, udzielanie informacji o transporcie i składowaniu towarów, udzielanie informacji o wynajmie magazynów
i miejsc parkingowych.
479411
(220) 2017 11 24
DYSPUT-GOŁAWSKA LARYSA LABORATORIUM
KOSMETYCZNE AVA, Stara Wieś
(540) Ava LABORATORIUM AKTYWATOR MŁODOŚCI
PROFESSIONAL
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479428
(220) 2017 11 27
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Orzech-e EKOORZECH
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.02.07, 29.01.12
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
479438
(220) 2017 11 27
POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Rokita EKOMIAŁ
(210)
(731)

(210)
(731)

(531)

05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne,
balsamy kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne, wody toaletowe, kremy, mleczka i balsamy
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery
do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji
włosów, cienie, pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary,
kremy do rąk, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, olejki eteryczne.

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych
i węgla dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru
i dokonania zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowania
węgla i produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla
i produktów węglowych w worki i pojemniki, dystrybucja,
dostawy i magazynowanie węgla i produktów węglowych,
usługi transportowe.
479508
(220) 2017 11 28
LEKSEEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) TeleMedik

(210)
(731)

(531) 02.01.23, 24.13.17, 24.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie zbiorami internetowymi, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem reklam na stronach internetowych.
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479607
(220) 2017 11 30
KDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KDM NIERUCHOMOŚCI

(210)
(731)

(531) 03.07.19, 15.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wynajem nieruchomości, zarządzanie nieruchomością,
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, usługi w zakresie nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, 37 budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości [budownictwo].
479666
(220) 2017 12 04
JAROSIŃSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO - HANDLOWE OKRUSZEK, Rogozino
(540) Di sella

(210)
(731)
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(540)

(531) 11.03.01, 26.13.25, 25.01.05, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie on-line dla celów reklamowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne - organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
publikowanie online,usługi w zakresie wystaw i prezentacji
w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych.
(210) 479702
(220) 2017 12 04
(731) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno
(540)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 30 makarony.
479667
(220) 2017 12 04
JAROSIŃSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO - HANDLOWE OKRUSZEK, Rogozino
(540) PASTA TOMMASO

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.01.05, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 30 makarony.
(210)
(731)

479701
(220) 2017 12 04
ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno

(531) 02.07.25, 24.13.02, 25.01.05, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie on-line dla celów reklamowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne - organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
publikowanie online, usługi w zakresie wystaw i prezentacji
w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych.
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(210) 479703
(220) 2017 12 04
(731) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno
(540)

(210) 479707
(220) 2017 12 04
(731) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno
(540)

(531) 02.07.25, 02.01.01, 07.03.01, 07.05.10, 07.15.01, 29.01.13
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie online dla celów reklamowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne - organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych.

(531)

(210) 479706
(220) 2017 12 04
(731) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno
(540)

02.01.17, 04.01.03, 07.05.08, 07.15.01, 12.01.09, 24.13.02,
25.01.25, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie online dla celów reklamowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne - organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
publikowanie online, usługi w zakresie wystaw i prezentacji
w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych .
479720
(220) 2017 12 04
FOLPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kościan
(540) FOLPLAST
(210)
(731)

(531) 07.01.03, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie online dla celów reklamowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne - organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
publikowanie online, usługi w zakresie wystaw i prezentacji
w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych.

(531) 21.03.07, 01.13.05, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, taśmy klejące do pakowania, taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, płachty
papierowe ochronne, artykuły papiernicze, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, papier, karton, tektura, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, torby z tworzyw
sztucznych do koszy na śmieci, koperty, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, chusteczki higieniczne papierowe,
papier toaletowy, rolki papieru toaletowego, ręczniki papierowe, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające,
materiały uszczelniające i izolacyjne, folie z tworzyw sztucz-
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nych (półprodukty), folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, folie maskujące, izolacyjne, do ściółkowania, torby
z gumy do pakowania.
(210) 479749
(220) 2017 12 05
(731) AZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Born2be - Wejdź po styl
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież gotowa, okrycia wierzchnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze,
spodnie i kamizelki, palta, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, kurtki sportowe, żakiety z dzianiny, żakiety pikowane, żakiety męskie, kamizelki, kamizelki do ochrony przed
wiatrem, bolerka, swetry, pulowery, szorty, koszule, koszulki
z krótkim rękawem, podkoszulki, spódnice, sukienki, suknie wieczorowe, suknie ślubne, sukienki skórzane, spodnie,
spodnie skórzane, spodnie sztruksowe, topy, marynarki,
garnitury, kombinezony, bielizna, rękawiczki, paski, paski
do spodni, obuwie, obuwie dla dzieci, buty, półbuty, buty
sznurowane, buty zimowe, obuwie sportowe, buty sportowe, obuwie gimnastyczne, obuwie do wspinaczki, obuwie
na polowania, śniegowce, sandały, sandały drewniaki, pantofle domowe, kapcie skórzane, czapki, czapki futrzane, berety,
nakrycia głowy, szale, szaliki, chusty, apaszki, kominiarki, rękawiczki, paski, paski do butów i obuwia, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa odzieży, obuwia i nakryć głowy, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, obuwia
i nakryć głowy, marketing internetowy, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa w handlu,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
479756
(220) 2017 12 05
USP LIFE SCIENCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Spark and Mortar
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności, parafarmaceutyki, suplementy diety do celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, płyny farmaceutyczne, plastry,
opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, żywność do celów leczniczych,
10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, artykuły
ortopedyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, przyborniki lekarskie, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa produktów
leczniczych, suplementów diety oraz żywności do celów
leczniczych, sprzedaż produktów leczniczych, suplementów
diety oraz żywności do celów leczniczych online, 44 usługi
medyczne, prowadzenie placówki opieki medycznej, prowadzenie kliniki medycznej, usługi konsultacji medycznych
online.
(210)
(731)

479814
(220) 2017 12 07
BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) InfoDług
(210)
(731)

27

(531) 02.01.23, 26.01.14, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, analiza cen, analizy gospodarcze,
analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, analizy
i raporty statystyczne, badania dla celów działalności gospodarczej, badania dotyczące informacji na temat firm, badania konsumenckie, badania i analizy rynkowe, dostarczanie
informacji handlowych, dostarczanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, dostarczanie informacji o kredytach, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie danych,
gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie informacji
w rejestrach komputerowych, informacja marketingowa,
informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, kompilacja informacji statystycznych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, marketing internetowy, ocena możliwości dla działalności gospodarczej,
opracowywanie informacji gospodarczych, opracowywanie
statystycznych danych gospodarczych i informacji handlowych, porady, pytania i informacje dotyczące działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie rejestru informacji, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych
do celów działalności gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu, raporty i badania rynkowe, rozpowszechnianie
danych w zakresie działalności gospodarczej, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, skomputeryzowane
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, sporządzanie raportów gospodarczych, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie badań ekonomiczno-finansowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zestawienia statystyczne,
36 dostarczanie informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, dostarczanie informacji o kredytach,
gromadzenie informacji finansowych, informacje finansowe,
ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, oceny finansowe, przetwarzanie informacji finansowych, sponsorowanie i patronat finansowy, sporządzanie
raportów i analiz finansowych, udostępnianie informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji finansowych, usługi informacji finansowej,
usługi w zakresie informacji kredytowej, usługi w zakresie informacji finansowych związane z osobami fizycznymi, usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie ściągania
długów, analizy finansowe, badanie wypłacalności finansowej, badania finansowe, biuro sporządzające raporty kredytowe, doradztwo w zakresie długów, doradztwo w sprawach
finansowych, 41 dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, kształcenie na uniwersytetach i w szkołach wyższych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizowanie konkursów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
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i broszur, szkolenia edukacyjne, szkolenia związane z finansami, udostępnianie publikacji elektronicznych, udzielanie
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi konsultacyjne
w zakresie edukacji biznesowej.
479825
(220) 2017 12 07
PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) Biflorin LGG BABY
(210)
(731)

(531) 26.02.05, 27.05.01, 27.05.24, 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)
(310)
(731)
(540)

479834
(220) 2017 12 07
VA 2017 01288 (320) 2017 06 15
(330) DK
X-International ApS, Frederiksberg, DK
EPOK

(531) 03.07.01, 03.07.19, 26.02.05, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony, tabaka z tytoniem lub bez tytoniu, snus (używka do żucia lub
ssania) z tytoniem lub bez tytoniu, 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.

Nr ZT09/2018

(531) 03.04.04, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie i pomoc w zarządzaniu nieruchomościami, apartamentami i hotelami, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
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.
479844
(220) 2017 12 07
BRIGHT FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KAYA
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty do higieny intymnej lub
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty
do kąpieli, nielecznicze, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, aloesowe
preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych, mydła, olejki eteryczne, 5 tampony, podpaski
higieniczne, mydła antybakteryjne, żele do stymulacji seksualnej, sole do kąpieli mineralnych, pieluchomajtki dziecięce, pieluszki dla niemowląt, intymne preparaty nawilżające,
16 pudełka z papieru lub kartonu.
(210)
(731)

479845
(220) 2017 12 07
BRIGHT FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KAYA
(210)
(731)

(210) 479841
(220) 2017 12 07
(731) PIETRUSKA KAROLINA TYZENHAUZ, Kraków
(540) TYZENHAUZ

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty do higieny intymnej lub
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do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty
do kąpieli, nielecznicze, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, aloesowe
preparaty do celów kosmetycznych, balsamy do celów kosmetycznych, mydła, olejki eteryczne, 5 tampony, podpaski
higieniczne, mydła antybakteryjne, żele do stymulacji seksualnej, sole do kąpieli mineralnych, pieluchomajtki dziecięce, pieluszki dla niemowląt, intymne preparaty nawilżające,
16 pudełka z papieru lub kartonu.
479859
(220) 2017 12 07
ŁAKOMCZYK URSZULA, ŁAKOMCZYK JANUSZ BIURO
RACHUNKOWE FAKTURKA SPÓŁKA CYWILNA,
Poznań
(540) FAKTURKA
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość i audyt, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm.
(210)
(731)

479862
(220) 2017 12 07
ŁAKOMCZYK URSZULA, ŁAKOMCZYK JANUSZ BIURO
RACHUNKOWE FAKTURKA SPÓŁKA CYWILNA,
Poznań
(540) Biuro Rachunkowe FAKTURKA
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość i audyt, zarządzanie rachunkowością, zarządzanie rachunkami firm.
(210)
(731)

29

479894
(220) 2017 12 08
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) FRUTTISECCO
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe musujące, nalewki, likiery, wódki,
brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe
i aromatyzowane.
(210)
(731)

479901
(220) 2017 12 08
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) MetaChemiBio
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowej
bazy danych, udostępnianie komputerowej bazy danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami
informatycznymi.
(210)
(731)

479904
(220) 2017 12 08
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) MS Fruttisecco
(210)
(731)

479878
(220) 2017 12 08
JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń
(540) Fruttisecco
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe musujące, nalewki, likiery, wódki,
brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe
i aromatyzowane.
479889
(220) 2017 12 08
PROMABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Barek u Ewy

(210)
(731)

(531) 11.01.05, 09.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 formularze, blankiety, druki, nalepki, naklejki
(materiały piśmienne), 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, kafeterie (bufety), usługi barowe, stołówki, bary szybkiej obsługi (snack
bary), usługi restauracyjne.

(531) 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe musujące, nalewki, likiery, wódki,
brandy, wyroby spirytusowe, napoje alkoholowe smakowe
i aromatyzowane.
479906
(220) 2017 12 08
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE, Olsztyn
(540) MetaComBio
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowej
bazy danych, udostępnianie komputerowej bazy danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami
informatycznymi.
(210)
(731)

(210) 480058
(220) 2017 12 13
(731) SOMMERREY HUBERT, Chyby
(540) SP-LEGAL
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej z wyłączeniem doradztwa w zakresie finansów, inwestycji i papierów wartościowych, usługi
w zakresie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej
z wyłączeniem ekspertyz w zakresie finansów, inwestycji
i papierów wartościowych, 45 usługi doradztwa prawnego,
z wyłączeniem doradztwa w zakresie finansów, inwestycji
i papierów wartościowych.
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480060
(220) 2017 12 13
EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EVITA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 prostownice do włosów, elektryczne, elektryczne trymery do włosów, elektryczne trymery do uszu,
elektryczne trymery do brody, trymery do wąsów i brody,
nieelektryczne trymery do brody, depilatory elektryczne
i nieelektryczne, elektryczne karbownice do włosów, elektryczne prostownice do włosów, elektryczne przyrządy
do kręcenia włosów, pilniki do paznokci, pilniki do paznokci elektryczne, maszynki do golenia elektryczne, maszynki
do golenia nieelektryczne, 11 elektryczne suszarko-lokówki
do włosów, suszarki do włosów, 21 szczoteczki do zębów,
szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki do włosów modelujące, szczotki do włosów prostujące, grzebienie do włosów, szczotki do włosów.
(210) 480071
(220) 2017 12 14
(731) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola
(540) BRUKATTI
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, kształtki betonowe, rury betonowe, rurowe kształtki betonowe,
silosy betonowe, betonowe zbiorniki, betonowe zbiorniki
na szambo, betonowe pokrywy do włazów, beton, beton
towarowy, beton uszlachetniony, szlichty, zaprawy murarskie, piasek budowlany, żwir, kruszywa budowlane, gotowe
elementy betonowe: bloczki budowlane, pustaki, kręgi betonowe, przepusty betonowe, elementy stropowe betonowe,
płyty konstrukcyjne betonowe, belki betonowe, elementy
ogrodzeniowe betonowe, drogowe bariery betonowe, słupy betonowe, ogłoszeniowe słupy betonowe, kostka brukowa, krawężniki, obrzeża betonowe, betonowa galanteria
ogrodowa: figurki z kamienia i betonu, konstrukcje altan
betonowe, ławki betonowe, pojemniki betonowe, zbiorniki
betonowe.
(210) 480081
(220) 2017 12 14
(731) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) MEDIFOLIC
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki
w płynie, leki wzmacniające, preparaty witaminowe, dodatki
odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych, sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna dla
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane
dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, napary lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów
leczniczych, środki zmniejszające apetyt dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia oparzeń,
środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego,
lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie,
tran, leki uspokajające.
(210)
(731)

480084
(220) 2017 12 13
BERSKA AGNIESZKA, Brzeźnio
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(540) Beelize
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 sprzedaż
hurtowa, detaliczna i internetowa odzieży, obuwia i nakryć
głowy.
(210) 480085
(220) 2017 12 13
(731) RULSKA MAGDALENA, Wrocław
(540) NYNEK
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary].
(210) 480103
(220) 2017 12 13
(731) GĄSIOROWSKI MIROSŁAW FIRMA SOLO, Zakopane
(540) ZAKOPIAŃSKIE

(531) 05.05.20, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.
480139
(220) 2017 12 14
CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno
(540) Betania
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów
optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria
do okularów, oprawki do okularów, futerały do okularów, etui
na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów, 14 biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki do krawatów, łańcuszki,
spinki do mankietów, breloki, etui na zegarki, zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, zegary, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne, sprzączki z metali
szlachetnych, 16 materiały drukowane, książki, czasopisma,
koperty, karty pocztowe, mapy, gadżety reklamowe, chorągiewki papierowe, obwoluty, kalendarze, zakładki od książek,
fiszki, fotografie, pudełka kartonowe lub papierowe, 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, temperówki, wieczne pióra, ręczniki papierowe,
chusteczki do nosa papierowe lub z celulozy, serwetki, obrazy, portrety, lanszafty, 18 dyplomatki, aktówki kufry, torby,
torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry, etui na klucze, kasetki ze skóry,
parasole, parasolki, pasy i paski skórzane, plecaki, portfele,
portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla dzieci, futra, skórzane pudła
na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych,
siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 25 odzież,
odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, obuwie sportowe,
nakrycia głowy, bielizna, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki,
chusty, podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, ręka(210)
(731)
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wiczki, wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski do butów, podeszwy do butów, pantofle, drewniaki, klapki,
sandały, getry, kamizelki, kapelusze, czapki, odzież sportowa,
stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub
futrzane z kapturem, leginsy, marynarki, spodnie, nauszniki,
palta, peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki,
rajstopy, rajtuzy, kombinezony, peleryny przeciwdeszczowe, 42 usługi artystów grafików, usługi związane z projektowaniem graficznym, usługi polegające na projektowaniu
wzornictwa przemysłowego, projektowanie opakowań oraz
wszelkich materiałów drukowanych, usługi artystów malarzy, malowania obrazów i portretów na zamówienie osób
trzecich, stylizacji, usługi w zakresie projektowania przedmiotów codziennego użytku, projektowanie opakowań,
projektowanie stron internetowych, projektowanie dekoracji
wnętrz i witryn sklepowych, projektowanie materiałów reklamowych, w tym gadżetów reklamowych, stendów reklamowych, ekspozycji reklamowych, projektowanie znaków
firmowych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie reklamy, wynajmowanie miejsca na serwerach, hosting, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, sieci komputerowej, usługi polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami
komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla
osób trzecich, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek
internetowych, projektowanie oprogramowania, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz portalami
internetowymi, analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
programowanie, projektowanie systemów komputerowych,
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobilnych urządzeń
telekomunikacyjnych, konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną.
480140
(220) 2017 12 14
CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno
(540) NIEBO TAK
(510), (511) 9 przyrządy i urządzenia optyczne, okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, szkła do okularów
optyczne i przeciwsłoneczne, soczewki optyczne, akcesoria
do okularów, oprawki do okularów, futerały do okularów, etui
na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów, 14 biżuteria, bransoletki, kolczyki, spinki do krawatów, łańcuszki,
spinki do mankietów, breloki, etui na zegarki, zegarki, bransoletki do zegarków, koperty do zegarków, zegary, medaliony, naszyjniki, obrączki, szpilki ozdobne, sprzączki z metali
szlachetnych, 16 materiały drukowane, książki, czasopisma,
koperty, karty pocztowe, mapy, gadżety reklamowe, chorągiewki papierowe, obwoluty, kalendarze, zakładki od książek,
fiszki, fotografie, pudełka kartonowe lub papierowe, 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,
temperówki, wieczne pióra, ręczniki papierowe, chusteczki
do nosa papierowe lub z celulozy, serwetki, obrazy, portrety,
lanszafty, 18 dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki, torby
(210)
(731)
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na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne,
teczki, tornistry, etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane, plecaki, portfele, portmonetki,
sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla dzieci, futra, skórzane pudła na kapelusze,
łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 25 odzież, odzież ze skóry
i z imitacji skóry, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy,
bielizna, kurtki, bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, rękawiczki, wkładki
do butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski do butów,
podeszwy do butów, pantofle, drewniaki, klapki, sandały,
getry, kamizelki, kapelusze, czapki, odzież sportowa, stroje
i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, leginsy, marynarki, spodnie, nauszniki, palta,
peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki, rajstopy,
rajtuzy, kombinezony, peleryny przeciwdeszczowe, 42 usługi
artystów grafików, usługi związane z projektowaniem graficznym, usługi polegające na projektowaniu wzornictwa
przemysłowego, projektowanie opakowań oraz wszelkich
materiałów drukowanych, usługi artystów malarzy, malowania obrazów i portretów na zamówienie osób trzecich,
stylizacji, usługi w zakresie projektowania przedmiotów codziennego użytku, projektowanie opakowań, projektowanie
stron internetowych, projektowanie dekoracji wnętrz i witryn sklepowych, projektowanie materiałów reklamowych,
w tym gadżetów reklamowych, stendów reklamowych,
ekspozycji reklamowych, projektowanie znaków firmowych,
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie reklamy, wynajmowanie miejsca na serwerach, hosting,
wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, sieci
komputerowej, usługi polegające na projektowaniu komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia
oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób trzecich,
dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
projektowanie oprogramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, administrowanie sieciowymi
stronami komputerowymi oraz portalami internetowymi,
analizy systemów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania przeznaczonego
do komputerów i mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
480145
(220) 2017 12 15
RUSIN MATEUSZ WYDAWNICTWO PRYZMAT,
Przemyśl
(540) Zielony DeteKtyw...

(210)
(731)

(531) 16.03.17, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 atlasy, albumy, gazety, kalendarze, książki,
mapy, podręczniki, materiały szkoleniowe, 35 reklama, handel detaliczny, hurtowy i za pośrednictwem Internetu to-
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warami takimi jak: atlasy, albumy, gazety, kalendarze, książki,
mapy, podręczniki, materiały szkoleniowe, 41 usługi edukacyjne, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, nauczanie.
(210) 480168
(220) 2017 12 15
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(540) TOTAL minerals 5561 mg/l PARADISE WATER RAJ
TATR AFTER ALCOHOL

Nr ZT09/2018

i dziecięca, nakrycia głowy, obuwie, wykończenia ozdobne
do bielizny i odzieży, dodatki do odzieży: krawaty, paski,
spinki do mankietów, szelki, szaliki, skóry zwierzęce, skóry
surowe, imitacje skóry i wyroby z tych materiałów, dodatki
i ozdoby ze skóry lub jej imitacji do wyrobów odzieżowych,
tkaniny, tekstylia i wyroby włókiennicze, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, parasole, pokrowce na parasole, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów
wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw
i targów w celach handlowych i promocyjnych, pokazy
towarów, pokazy mody, doradztwo i pomoc w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi badania rynku, 40 usługi szwalnicze, usługi krawieckie w zakresie szycia, szycia odzieży, bielizny, krojenia tkanin, pikowania tkanin, tkania, wykańczania tkanin, przeróbki
odzieży, usługi w zakresie: apreturowania tkanin, farbowania tekstyliów i odzieży, dekatyzowania tkanin, uszlachetniania przędzy, teksturowania przędz, snucia osnów, uszlachetniania przędzy poliestrowej, hafciarstwa, prania tkanin.
480192
(220) 2017 12 15
EKONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) SMOGOTIERA
(510), (511) 11 filtry powietrza, nakładki filtrujące powietrze
na okna, filtry kurzu, filtry do oczyszczania powietrza, filtry
do oczyszczaczy powietrza, filtry do użycia z urządzeniami
do wentylacji, 19 niemetalowe osłony okienne, niemetalowe
panele okienne, niemetalowe nakładki okienne, niemetalowe siatki okienne.
(210)
(731)

(531) 19.07.01, 02.09.01, 26.01.02, 29.01.15
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana, woda źródlana, napoje izotoniczne.
480172
(220) 2017 12 15
MATCZAK JOANNA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ROLAND, Płońsk
(540) Roland MODA MĘSKA

(210) 480362
(220) 2017 12 20
(731) MURIC JUSUF, Warszawa
(540) BRAVO

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież męska i dziecięca, odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, odzież dżinsowa,
dresy, dzianina jako odzież, fraki, garnitury, getry, golfy, kamizelki, kaptury do ubrań, kąpielówki, konfekcja odzieżowa,
kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, krawaty, muszki, poszetki, kurtki, okrycia wełniane i futrzane z kapturem, palta,
paski do odzieży, peleryny, pidżamy, płaszcze, pończochy,
pulowery, rajstopy, rękawiczki, skafandry, skarpety, smokingi, spodenki, spodnie, swetry, szale, szaliki, szelki do odzieży,
szlafroki, trykoty jako ubrania, T-shirty, wyprawki dziecięce
ubraniowe, żakiety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki, bluzy dzianinowe, nakrycia głowy: berety,
czapki, czapki z daszkiem i bez daszka, kapelusze, obuwie, obuwie sportowe, 35 usługi importowe i eksportowe,
usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach, salonach oraz za pośrednictwem strony internetowej następujących towarów: bielizna, odzież męska

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 43 zaopatrywanie w żywność i napoje, mianowicie usługi barów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni,
usługi restauracji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi cateringowe, pizzeria.
(210) 480373
(220) 2017 12 20
(731) KOŁODZIEJSKI RAFAŁ, Warszawa
(540) yellow tenis

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 21.03.01
(510), (511) 41 wynajmowanie kortów tenisowych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi trenerskie, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu
rekreacyjnego, sport (wypożyczanie sprzętu -) [z wyjąt-
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kiem pojazdów], organizowanie zawodów sportowych,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka), organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], nauczanie
indywidualne.
(210) 480382
(220) 2017 12 20
(731) General Brands, Inc., Seoul, KR
(540) DUFT & DOFT

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do ciała, zapachy
do użytku osobistego (perfumy), saszetki do perfumowania, perfumy w płynie, perfumy, wyroby perfumeryjne,
aromaty do stosowania w gospodarstwie domowym, preparaty do perfumowania powietrza, olejki do perfum i zapachów, preparaty toaletowe, preparaty do prania, sztuczne
paznokcie, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
maseczki upiększające, szampony, mydła do użytku osobistego, mydła upiększające, szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji, kosmetyki dla zwierząt,
mydła do rąk, płyny do mycia ciała, balsamy do ciała, kremy
do ciała, kremy do rąk, mgiełka do ciała, szminki w kremie
do ust, dezodoranty do stóp w sprayu, preparaty do pielęgnacji włosów, kuracje na włosy, esencje do włosów, sera
do włosów, mgiełka do włosów, olejki do oczyszczania
twarzy, pianki do oczyszczania twarzy, esencje do twarzy
w formie mgiełki, preparaty chroniące przed promieniami
słonecznymi, kremy nawilżające do twarzy, rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki lub bibułki nasączone preparatami
kosmetycznymi do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi do celów kosmetycznych, chusteczki nasączone preparatami do demakijażu, chusteczki
nasączone kosmetykami, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki
jednorazowe nasączone oczyszczającymi substancjami lub
mieszankami chemicznymi do celów higienicznych, nawilżone lub nasycone płatki, chusteczki lub waciki oczyszczające, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki oczyszczając nasączone kosmetykami, płatki
kosmetyczne do oczyszczania nasączone produktami kosmetycznymi, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, płyny kosmetyczne do mycia twarzy,
środki do mycia rąk, mydło perfumowane, płukanki do włosów, mydła kosmetyczne, środki do czyszczenia zębów, niemedyczne płyny do higieny intymnej, nielecznicze płukanki do irygacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących jako środki toaletowe, środki do usuwania
skórek wokół paznokci.
480385
(220) 2017 12 20
SKĄPIEC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MONETEASY
(510), (511) 35 usługi w zakresie akwizycji i reklamy, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów
z branży komputerowej, elektrycznej, elektronicznej i telefonicznej, świadczone także przez Internet, usługi doradcze
w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, usługi
w zakresie promocji sprzedaży świadczone dla osób trzecich, usługi internetowych serwisów aukcyjnych, usługi in(210)
(731)

33

ternetowych porównywarek cenowych polegające na sporządzaniu i dostarczaniu odbiorcom za pośrednictwem
Internetu informacji handlowych w postaci zestawień
porównujących ceny towarów i usług oferowanych przez
różne podmioty w obrocie, w tym również ceny towarów
i usług oferowanych przez Internet, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi porównywania cen, optymalizacja ruchu
na stronach web, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, usługi pośrednictwa w handlu, marketing imprez i wydarzeń,
marketing internetowy, marketing dotyczący promocji, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizacja
i przeprowadzenie wydarzeń marketingowych, organizacja
i przeprowadzenie imprez reklamowych, organizowanie
imprez w celach handlowych i reklamowych, planowanie
strategii marketingowych, pomoc w zakresie prowadzenia działalności dotycząca wizerunku firmy, prezentowanie towarów w mediach w celach sprzedaży detalicznej,
promowanie działalności gospodarczej, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, 38 usługi portali
internetowych, komunikacja poprzez terminale komputerowe lub poprzez łącza światłowodowe, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, udostępnianie
forów internetowych online, zapewnianie dostępu do baz
danych, usługi ogłoszeń elektronicznych (telekomunikacja), oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną
siecią komputerową, usługi w zakresie telekonferencji lub
wideokonferencji, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, 42 usługi w zakresie administrowania stronami komputerowymi, usługi w zakresie
analiz systemów komputerowych, usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich, usługi doradcze w sprawach sprzętu komputerowego,
projektowanie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on-line, projektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych, projektowanie, zarządzanie
i monitorowanie stron serwisów społecznościowych bazujących na Internecie, interaktywne usługi hostingowe
umożliwiające użytkownikom publikowanie i dzielenie się
swoimi treściami i obrazami w trybie online, usługi komputerowe, mianowicie optymalizacja wyszukiwarek, udostępnianie platform do wyszukiwania w celu umożliwiania
użytkownikom zapewniania wydawcom i sprzedawcom
online możliwości szybszej, łatwiejszej i bardziej inteligentnej pracy, usługi oprogramowania jako usługi (SAAS), tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców i użytkowników Internet, przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze w zakresie
technologii informacyjnej, hosting serwerów, platforma
marketingu internetowego oraz mobilnego jako usługa
obejmująca platformy oprogramowania komputerowego
dla sprzedawców detalicznych i firm w celu zapewnienia
programów premiowych dla konsumentów w zamian
za reklamę opt-in, za pośrednictwem Internetu oraz mobilnych urządzeń elektronicznych.
(210)
(731)

480389
(220) 2017 12 20
DESA UNICUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) desa UNICUM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 6 kółka samonastawne do mebli metalowe,
dzieła sztuki z brązu, dzieła sztuki z metali nieszlachetnych,
figurki wykonane z brązu będące dziełami sztuki, figurki
z metali nieszlachetnych będące dziełami sztuki, rzeźbione
dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, rzeźbione dzieła sztuki
z brązu, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, wyroby artystyczne z metali nieszlachetnych, odlewy artystyczne z metali nieszlachetnych, wyroby artystyczne z brązu,
metalowe przedmioty artystyczne [z brązu], odlewy artystyczne z brązu, metalowe przedmioty artystyczne (z metali
nieszlachetnych), 14 zestawy monet do celów kolekcjonerskich, kamienie szlachetne, kamienie szlachetne [klejnoty],
kamienie szlachetne nieobrobione i półobrobione oraz
ich imitacje, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, kamienie szlachetne w stanie surowym, półprzetworzone kamienie szlachetne i ich imitacje, sztuczne
kamienie szlachetne, kamienie sztuczne [szlachetne i półszlachetne], naturalne kamienie szlachetne, oliwin [kamienie
szlachetne], spinel [kamienie szlachetne], syntetyczne kamienie szlachetne, biżuteria damska, biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, biżuteria, artykuły ozdobne [ozdoby lub
biżuteria] do użytku osobistego, artykuły ozdobne [ozdóbki
lub biżuteria] do użytku osobistego, biżuteria do noszenia
na głowie, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria osobista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria szlachetna, biżuteria
sztuczna, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z hodowlanych pereł,
biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana z metali
nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych,
biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, amulety [biżuteria], amulety będące biżuterią, biżuteria w postaci koralików, artykuły zegarmistrzowskie, zegary i zegarki, bransolety
do zegarków, bransolety i zegarki połączone, chronografy
do użytku jako zegarki, chronografy [zegarki], cyferblaty
do zegarków, czasomierze [zegarki], dzieła sztuki metalowe
[metale szlachetne], dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych,
dzieła sztuki wykonane ze srebra emaliowanego, dzieła sztuki z metali szlachetnych, srebrne dzieła sztuki, 16 albumy kolekcjonerskie, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, futerały
na mapy, ilustrowane mapy ścienne, ilustrowane mapy
ścienne do celów edukacyjnych, mapy, mapy geograficzne,
mapy wykonane z elastycznych tworzyw sztucznych, ryty
artystyczne, sztychy, ryty [grawiura], znaczki, kasetki
na znaczki pocztowe, oprawki na znaczki, osłony na znaczki
pocztowe, znaczki pocztowe, znaczki oszczędnościowe,
usuwalne znaczki (stemple), drukowane reprodukcje dzieł
sztuki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, litograficzne dzieła sztuki, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, bloki do rysunku sztalugowego, papier
rysunkowy, rysunki, rylce do kopiowania rysunków, rysunki
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graficzne, rysunki satyryczne w gazetach [materiały drukowane], katalogi, katalogi sprzedaży wysyłkowej, obrazy
i zdjęcia, oprawki na zdjęcia lub obrazy, publikacje reklamowe, plakaty reklamowe, afisze, plakaty, czasopisma z plakatami, plakaty z papieru, czasopisma branżowe, czasopisma
[periodyki], drukowane czasopisma poświęcone sztuce figuratywnej, fotografie, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie [wydrukowane], fotografie oprawione i nieoprawione, obrazy artystyczne, odbitki artystyczne graficzne, litografie artystyczne, papierowe wyroby artystyczne, 19 dzieła
sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, statuetki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, 20 kość słoniowa, kość słoniowa [materiał surowy lub częściowo przetworzony], kość
słoniowa, nieobrobiona lub półobrobiona, dzieła sztuki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki z łupiny orzecha, meble do wnętrz, meble do celów wystawowych, drewniane ramki na zdjęcia, ramki na obrazy i fotografie, wyroby artystyczne wykonane z gipsu, wyroby artystyczne wykonane z drewna, wyroby artystyczne wykonane
z wosku, meble uliczne zrobione z metalu, 21 talerze kolekcjonerskie, porcelana, porcelana nie ujęta w innych klasach,
porcelana ozdobna, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, wyroby artystyczne z kryształu,
wyroby artystyczne z porcelany, 35 zarządzanie działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie analizy rynku dotyczące
sprzedaży antyków, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności antyków, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, organizowanie sprzedaży
w trybie aukcji i przetargów publicznych, gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, usługi handlowe online,
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie licytacji świadczone w Internecie, organizowanie aukcji, organizowanie aukcji internetowych, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizowanie i przeprowadzanie
aukcji, prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji online dla osób trzecich, aukcje telefoniczne i telewizyjne, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi aukcyjne, usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, usługi aukcyjne online,
usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak
i w kraju], dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie,
opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji
w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie katalogów informacji biznesowych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, świadczenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych online, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, dekoracja
wystaw sklepowych, 36 udzielanie informacji związanych
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z wyceną antyków, usługi wyceny antyków [ocena], wycena
antyków, wycena [oszacowanie] antyków, sponsorowanie
imprez ze sztukami wizualnymi, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, wycena dzieł sztuki, wycena biżuterii, wycena
antyków, oceny [wycena] dzieł sztuki, udzielanie informacji
związanych z wyceną dzieł sztuki, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], udzielanie informacji związanych
z wyceną kamieni szlachetnych, wycena biżuterii [przeprowadzanie wycen], wycena diamentów, wycena diamentów,
kamieni szlachetnych i metali szlachetnych, wycena dóbr
osobistych na rzecz innych, wycena dzieł sztuki [szacowanie], wycena zbiorów numizmatycznych, usługi wyceny produktów numizmatycznych, 37 budowa galerii, konserwacja
mebli, konserwacja i naprawa mebli, odnowa, naprawa i konserwacja mebli, renowacja mebli, dzieł sztuki, antyków, wyrobów rzemiosła artystycznego, oprawa kamieni szlachetnych [naprawa], 39 usługi transportowe i spedycyjne dzieł
sztuki, antyków, usługi magazynowe, składowania i przechowywania, 41 fotografia, fotografia portretowa, usługi galerii
sztuki, usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, wydawanie katalogów, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, usługi wydawnicze,
z wyjątkiem prac drukarskich, usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, wystawy sztuki, edukacja, 42 usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], potwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, potwierdzanie autentyczności w dziedzinie dzieł sztuki, potwierdzanie autentyczności mebli, stwierdzanie autentyczności obrazów, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, usługi w zakresie analizy monet [potwierdzenie autentyczności], usługi poświadczania autentyczności
i certyfikacji diamentów, usługi artystów grafików, 45 doradztwo związane z ochroną praw autorskich, doradztwo
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, ochrona praw autorskich, zarządzanie prawami autorskimi, zarządzanie prawami autorskimi twórców.
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sole i parasolki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 36 nieruchomości - administrowanie, prowadzenie agencji, dzierżawa, wycena, majątek nieruchomy - wycena, pośrednictwo
w sprawach nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
39 wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmowanie
garaży, wynajmowanie magazynów, 41 organizowanie
i prowadzenie kongresów, seminariów, koncertów, balów,
zjazdów, konkursów, spektakli, 43 hotele, biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele dla zwierząt, wynajmowanie sal na zebrania.
480401
(220) 2017 12 21
SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) monnari BAGS & SHOES
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i polerowania skór
i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty do prania, preparaty do włosów, środki
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe,
środki toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
14 biżuteria i wyroby jubilerskie, ozdoby wykonane z/lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, 18 wyroby ze skóry i imitacji
skóry, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, portmonetki, paski, teczki, parasole
i parasolki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210) 480404
(220) 2017 12 21
(731) STRUZIK WOJCIECH, Ciecierzyn
(540) FCH

(210) 480398
(220) 2017 12 21
(731) MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) ESKIMO

(531) 27.05.01, 03.11.17, 03.11.24, 03.09.23, 03.11.23
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i polerowania skór
i butów, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, preparaty do prania, preparaty do włosów, środki
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe,
środki toaletowe, środki zapachowe do celów domowych,
14 biżuteria i wyroby jubilerskie, ozdoby wykonane z/lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, 18 wyroby ze skóry i imitacji
skóry, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, portmonetki, paski, teczki, para-

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.25
(510), (511) 11 aparatura i instalacje do chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji, wyciągi wentylacyjne.
(210) 480406
(220) 2017 12 21
(731) G.L. PHARMA GmbH, Lannach, AT
(540) LANDULOSIN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, preparaty sanitarne do celów medycznych, żywność dietetyczna i substancje przystosowane
do użytku medycznego i weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk
dentystyczny, środki odkażające, preparaty do zwalczania
robactwa, fungicydy, herbicydy.
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480412
(220) 2017 12 21
MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ LAZARO
COFFEE SPÓŁKA CYWILNA, Karpin
(540) LARICO COFFEE
(510), (511) 30 kawa.

(210)
(731)

(210) 480414
(220) 2017 12 21
(731) RADZIMIERSKI SZYMON, Kopanka
(540) DZIENNIK ŁOWCY PRZYGÓD PLANET KIWI BLOG

(531) 03.07.18, 27.05.01, 29.01.12, 07.15.05
(510), (511) 9 telewizyjne audycje, filmy i reportaże utrwalane w formie multimedialnej, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, 16 publikacje drukowane, foldery, albumy,
atlasy, kalendarze, przewodniki, książki i czasopisma, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, sprzedaż oraz sprzedaż online następujących
towarów: telewizyjne audycje, filmy i reportaże utrwalane
w formie multimedialnej, publikacje drukowane, foldery,
albumy, atlasy, kalendarze, przewodniki, książki i czasopisma, 38 dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych
za pomocą Internetu, nadawanie i transmisja programów
telewizyjnych, nadawanie programów za pośrednictwem
Internetu, programy telewizyjne, przekazywanie informacji
i danych za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu,
udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, 41 publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, publikowanie on - line
elektronicznych folderów, albumów, atlasów, kalendarzy,
przewodników, książek i czasopism, produkcja programów
telewizyjnych, nauczanie, kształcenie, rozrywka.
480416
(220) 2017 12 21
AWAS-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) awas TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Bez kropli ryzyka

(210)
(731)

Nr ZT09/2018

przewodów wodnych, instalacje do oczyszczania wód ściekowych, armatura zabezpieczająca do urządzeń wodnych,
aparatura, urządzenia i instalacje do uzdatniania wody, zawory
regulujące poziom w zbiornikach, zbiorniki ciśnieniowe wody,
przepompownie do sieci kanalizacyjnych, separatory do ścieków, urządzenie do odprowadzania ścieków, układy kanalizacyjne do myjni samochodowych, 35 usługi w zakresie: doradztwa ekonomicznego i zarządzania dla operatorów urządzeń
do poboru wody oraz odprowadzania ścieków, doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej dotyczącej odprowadzania i przeróbki ścieków, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
przepompowni do sieci kanalizacyjnych oraz separatorów
do ścieków, układów sterujących do przepompowni ścieków,
studni i studzienek kanalizacyjnych, pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować, 37 usługi w zakresie: budowa i konserwacja rurociągów, doradztwo inżynieryjne, serwis,
konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków, przepompowni
i separatorów ścieków, usługi w zakresie usuwania awarii sieci
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, modernizacja
(bez projektowania) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi instalacyjne w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej, wynajem sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych,
usługi budowlane w zakresie montażu i konserwacji instalacji
przepompowni i separatorów ścieków, montażu zbiorników
na wodę i ścieki, studni kanalizacyjnych, instalacja układów
sterujących do przepompowni ścieków, 39 transport odpadów, wywóz odpadów, załadunek odpadów, usługi w zakresie odbioru, transportu i składowania odpadów komunalnych,
przemysłowych i złomu, odbiór ścieków oraz ich odprowadzanie, system kanalizacji, nadzór i kontrola ścieków odprowadzających do urządzeń kanalizacyjnych, 40 usługi w zakresie:
oczyszczania i uzdatniania wód, oczyszczania ścieków, obróbka ścieków, niszczenie odpadów, unieszkodliwianie odpadów,
recycling i przetwarzanie odpadów, unieszkodliwianie, odkażanie i obróbka odpadów niebezpiecznych, sortowanie odpadów i surowców wtórnych, chemiczny recycling produktów
odpadowych, oczyszczanie gleby, odkażanie ziemi, spalanie
śmieci odpadków, usługi w zakresie chemicznej, mechanicznej i termicznej obróbki materiałów.
480425
(220) 2017 12 21
CICHECKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ADBI, Częstochowa
(540) AdBi
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, świeże owoce
i warzywa.
480427
(220) 2017 12 21
WYCHOWAŁEK PIOTR FIRMA HANDLOWA
NOWALIJKA, Piotrków Trybunalski
(540) Zielony smak
(210)
(731)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 instalacje do mycia pojazdów o różnych gabarytach, wkłady (filtry) do maszyn filtrujących, elektryczne urządzenia i maszyny do czyszczenia, urządzenia do czyszczenia
pod wysokim ciśnieniem, rozpylacze do ścieków, maszyny
do zasysania do celów przemysłowych, urządzenia i maszyny
do zgniatania odpadów, 11 urządzenia do oczyszczania ścieków, urządzenia jonizujące do oczyszczania wody, instalacje
wodociągowe, armatura do regulacji urządzeń wodnych oraz
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(531) 05.03.11, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, warzywa kapustne,
przetworzone, sałatki warzywne, mieszanki warzywne, pokrojone sałatki warzywne, owoce przetworzone, uprzednio
pokrojone warzywa do sałatek, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych,
31 surowe warzywa, nieprzetworzone warzywa, warzywa
świeże, świeże warzywa organiczne, świeże warzywa na sałatki, krojone i/lub myte świeże owoce i warzywa, świeże
owoce i warzywa, w tym myte i pakowane w sposób gotowy do spożycia, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nieprzetworzone owoce, surowe warzywa umyte i pakowane,
gotowe do spożycia.
480443
(220) 2017 12 22
WITKOWICZ ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE POLINAR, Kraków
(540) Polinar
(510), (511) 12 pojazdy do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, sprzedaż i serwis śmigłowców, 35 sprzedaż
śmigłowców, 36 usługi ubezpieczeniowe,usługi finansowe,usługi związane z majątkiem nieruchomym, 37 serwis
śmigłowców.
(210)
(731)

480451
(220) 2017 12 22
INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków
(540) KRÓLIK POLSKA RASA RODZIMA

(210)
(731)

(531)

29.01.12, 03.05.01, 03.05.24, 03.05.28, 25.01.01, 26.05.01,
26.05.08, 27.05.01, 25.05.02
(510), (511) 18 skóry zwierzęce, skóry surowe lub półprzetworzone, wyprawione skóry, 29 mięso, ekstrakty mięsne,
oleje i tłuszcze jadalne.
480605
(220) 2017 12 28
AKADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub-Dobrzyń
(540) magazyn Najbliżej Rolnika
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne,
czasopisma.
(210)
(731)

16

480615
(220) 2017 12 28
KOPACZ TOMASZ, Warszawa

książki,

37

(540) meetfaces

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta,
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
sprzedaż baz danych, 36 działalność finansowa, inwestycje
finansowe, crowdfunding (gromadzenie kapitału od wielu
inwestorów za pośrednictwem technologii teleinformatycznych), analizy finansowe, informacja finansowa, bankowość online, transfer elektroniczny środków pieniężnych,
doradztwo w sprawach finansowych, organizacja zbiórek,
organizowanie finansowania projektów budowlanych, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], zarządzanie finansami, 38 automatyczny transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, 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 [WAP], bezprzewodowy transfer danych przez Internet, bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem
cyfrowej telefonii komórkowej, cyfrowa transmisja danych
za pośrednictwem Internetu, cyfrowa transmisja głosu, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub
wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych,
dostarczanie informacji komunikacyjnych, automatyczny
transfer danych cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna transmisja danych, dźwięków
lub obrazów, bezprzewodowa elektroniczna transmisja
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faksymile, bezpieczna poczta elektroniczna, bezprzewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, 41 usługi
edukacyjne i szkoleniowe, organizowanie i hosting imprez,
konferencji, kursów i seminariów, sympozjów, warsztatów,
organizowanie balów, doradztwo zawodowe, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie
praktyczne [pokazy], publikowanie on-line elektronicznych
książek lub czasopism, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, doradztwo w zakresie zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, prowadzenie
coachingu indywidualnego, grupowego i zespołowego,
usługi trenera osobistego, 42 opracowywanie, utrzymywanie i aktualizowanie wyszukiwarki sieci telekomunikacyjnej, tworzenie oprogramowania komputerowego,
opracowywanie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie doradztwa technologicznego, usługi w zakresie
ekspertyz technologicznych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania oniine
nie do pobrania w celu świadczenia usług przewozowych,
rezerwacji tych usług oraz wysyłania zmotoryzowanych
pojazdów do klientów, usługi komputerowe, mianowicie
tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych
użytkowników w celu organizowania grup, uczestniczenia
w dyskusjach oraz brania udziału w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych, usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych
dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia
spotkań, imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych w tym dla osób trzecich
(social media), usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego
na rzecz osób trzecich, usługi internetowego dostawcy
aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające
lub usprawniające ładowanie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie
hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych
do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo,
obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, doradztwo techniczne w dziedzinie rozwoju aplikacji mobilnych
związanych z użytkowaniem i funkcjonalnością hiperłączy,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, umożliwiającego
rozwój, ocenianie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych do przenośnych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, mianowicie telefonów komórkowych, smartfonów, podręcznych komputerów i tabletów, 45 doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, prawne administrowanie licencjami, zarządzanie prawami autorskimi,
usługi serwisów społecznościowych online.
(210) 480655
(220) 2017 12 29
(731) DILNOZA ABDULLOEVA, Warszawa
(540) XJ ENERGY DRINK
(510), (511) 32 napoje energetyczne, napoje gazowane, napoje bezalkoholowe.
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(210) 480657
(220) 2017 12 29
(731) KUŁAKOWSKI ARTUR ART-CONNECT, Nowy Targ
(540) Fiku Miku

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, żłobki dla dzieci, usługi w zakresie
ośrodków opieki dziennej, przygotowywanie posiłków dla
przedszkolaków i małych dzieci w ramach ośrodków opieki
dziennej i żłobków.
(210) 480665
(220) 2017 12 29
(731) MICHALIK PRZEMYSŁAW JAN, Lubaczów
(540) pasjo
(510), (511) 25 koszulki do futbolu amerykańskiego, koszulki
polo z dzianiny, koszulki polo, koszulki z nadrukami, koszulki
z krótkim lub z długim rękawem, koszulki dla dzieci, bluzy
dresowe, bluzy z kapturem, bluzy sportowe z kapturem,
kurtki bluzy, skarpetki, szaliki, odzież sportowa [z wyjątkiem
rękawic do golfa], czapki wełniane, czapki sportowe, czapki
bejsbolówki, czapki baseballowe, czapki z daszkiem, spodnie
sportowe, odzież.
480687
(220) 2017 12 30
STARA PĄCZKARNIA I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczecin
(540) Sweetburger

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 pączki, wypieki, wyroby cukiernicze, wyroby
piekarnicze.
(210) 480758
(220) 2018 01 03
(731) FIRMA ABEL SPÓŁKA JAWNA WYSOTA, Brąszewice
(540) ABEL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne ze składników warzywnych i mięsnych, konserwy warzywno-mięsne, warzywa i owoce mrożone, galaretki jadalne, gotowe dania mrożone ze składników warzywnych i mięsnych.
(210) 480766
(220) 2018 01 03
(731) CIEŚLAK SYLWIA, Pawłowice
(540) KARLLA ROCKA
(510), (511) 44 usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne.
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(210) 480778
(220) 2017 12 04
(731) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno
(540) Serenissima Dąbrowka Ecclaesie Tremesnensis
Atulit 965

39

480780
(220) 2018 01 03
OWCZARZ PIOTR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
NR 00040201 KAT: A,A1,B,B1,B+E,C,C1,C+E,D,D1,T
OWCZARZ PIOTR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
AUTO-SZKOŁA, Bolesławiec
(540) AUTO SZKOŁA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauka jazdy, szkoła jazdy.
480783
(220) 2018 01 03
FIGULINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) FIGULINA

(210)
(731)

(531) 02.07.25, 11.03.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie online dla celów reklamy,
41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne - organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, publikowanie
online,usługi w zakresie wystaw i prezentacji w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych.
(210) 480779
(220) 2017 12 04
(731) ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA, Gniezno
(540) Serenissima Dąbrowka Ecclea Tremesnensi obtulit
Anno D. 965 M4S1 ½

(531) 02.07.25, 11.03.01, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, publikowanie online dla celów reklamowych, 41 usługi wydawnicze i reporterskie, usługi edukacyjne - organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
publikowanie online, usługi w zakresie wystaw i prezentacji
w celach edukacyjnych, kulturalnych, religijnych.

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
480797
(220) 2018 01 04
ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ALLEGRO FINANSE
(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.
(210)
(731)

40

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

480802
(220) 2018 01 04
AKCENT SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mory
(540) Dr.Josef
(510), (511) 25 obuwie, odzież.

(210)
(731)

480832
(220) 2018 01 04
ABACUS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) AS Abacus Serwis

(210)
(731)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, usługi sekretarskie,
usługi podatkowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości].
480839
(220) 2018 01 05
ŚLIWIŃSKA DOMINIKA NIKART MARKETING
SOLUTIONS, Koszęcin
(540) NikArt marketing solutions
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 naprawa i renowacja sprzętu audio.
(210) 480841
(220) 2018 01 05
(731) PRZONDZIONO ADAM, Koszęcin
(540) TONNICA

(531) 22.01.15, 22.01.16, 22.01.25, 27.05.01
(510), (511) 9 sprzęt audio, stojaki i podstawy przeznaczone
dla sprzętu audio.
480846
(220) 2018 01 05
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) ŻAPPKA
(510), (511) 9 kodowane karty lojalnościowe, programy
komputerowe, nagrane programy komputerowe, programy
komputerowe do zarządzania projektami, programy kompu-

(210)
(731)
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terowe dotyczące spraw finansowych, użytkowe programy
komputerowe do pobrania, programy komputerowe
do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, programy
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów
wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy
komputerowe do telewizji interaktywnej i do interaktywnych gier i/lub kwizów, elektroniczne wyświetlacze reklam,
platformy oprogramowania komputerowego, mobilne aplikacje, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, 35 obsługa programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, administrowanie programami lojalności konsumenta, usługi w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów
motywacyjnych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, usługi
w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących
lojalności klientów, promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi,
administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu,
konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, udostępnianie
skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową, publikacja reklam, reklamy online, reklama i usługi reklamowe, agencje reklamowe, reklama i marketing, analizy odbioru reklamy, reklama rekrutacji personelu,
dystrybucja ogłoszeń reklamowych, usługi agencji reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, badania w zakresie reklamy, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet,
dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi badawcze
związane z reklamą, usługi planowania w zakresie reklamy,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, organizacja konkursów w celach reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
przetwarzanie zapytań telefonicznych dotyczących reklamowanych towarów i usług, rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
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do celów reklamowych i sprzedaży, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
badanie działalności gospodarczej i rynku, badanie rynku,
badania rynku i badania marketingowe, badania rynku i analizy biznesowe, pomoc przy prowadzeniu franszyz, usługi
doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane
z prowadzeniem franszyz, badania rynkowe, dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, analizy i raporty statystyczne, sporządzanie raportów do celów marketingowych,
usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, promocja towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing towarów
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, 36 przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, obsługa
kart do transakcji płatniczych, przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem internetu, usługi związane z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, usługi płatnicze
świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury
i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie wielu opcji
płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokalizowanych
w sklepach detalicznych, zautomatyzowane usługi płatnicze,
wydawanie kart przedpłaconych i bonów, emisja bonów
wartościowych w związku z programami motywacyjnymi,
emisja bonów wartościowych jako nagroda za lojalność
klienta, emisja bonów wartościowych w ramach programu
członkowskiego dla klientów, usługi finansowe związane
z dostarczaniem bonów na zakup towarów, 38 zapewnianie
dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu,
usługi w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów,
dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, telekomunikacyjne usługi dostępowe, zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do stron
internetowych, zapewnianie dostępu do stron w Internecie,
zapewnianie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej,
zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie dostępu do forów internetowych, zapewnianie
dostępu do informacji w Internecie, dostęp do treści, stron
internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnianie
dostępu do danych w sieciach komunikacyjnych, łączność
poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych
i elektronicznych baz danych, usługi związane z portalami
telekomunikacyjnymi, zapewnianie dostępu do platform
i portali w Internecie, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych
mediach, transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów,
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 39 usługi informacyjne związane z lokalizacją towarów, usługi doradcze w zakresie dystrybucji towarów, 41 publikowanie dokumentów, publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, 42 elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty, elektroniczne przechowywanie dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail,
digitalizacja dokumentów, projektowanie i opracowywanie

41

oprogramowania komputerowego do logistyki, zarządzania
łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, programowanie
oprogramowania do reklamy online, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, integracja systemów i sieci komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów
do przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, konserwacja oprogramowania do przetwarzania
danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting mobilnych stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, 45 programy komputerowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], usługi tworzenia sieci kontaktów
społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych
do pobrania.
480850
(220) 2018 01 05
PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ
BIO-GEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów
(540) GUARD

(210)
(731)

(531) 24.01.05, 24.01.13, 27.05.01
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie,
stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, higieniczne, środki odkażające,
dietetyczne środki użytku medycznego, suplementy diety
dla zwierząt, preparaty do zwalczania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpadów płynnych i stałych, do ochrony jezior, stawów i zbiorników wody pitnej.
(210) 480892
(220) 2018 01 08
(731) Société des Produits Nestlé SA, Vevey, CH
(540) INSPIRACJE PROSTO Z TARGU
(510), (511) 29 konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane warzywa, konserwowane, mrożone, suszone lub gotowane ziemniaki, konserwowane, suszone lub gotowane
grzyby, dziczyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te produkty także w formie ekstraktów, zup, galaretek, past, konserw,
dań gotowanych, mrożonych lub liofilizowanych, danie gotowane na bazie warzyw, ziemniaków, owoców, mięsa, drobiu,
ryb i owoców morza, oleje i tłuszcze jadalne, zupy, koncentraty zup, preparaty do przygotowywania zup, rosół, kostki
rosołowe, buliony, również w postaci kostek, tabletek lub
granulatu, preparaty do produkcji bulionów, koncentraty bu-
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lionów, mleko ryżowe do celów kulinarnych, 30 mąka, chleb,
drożdże, ciastka, ryż, pasty, makarony, produkty spożywcze
na bazie ryżu, mąki, owsa lub mąki zbożowej, również w postaci gotowych dań, sosy, sos sojowy, keczup, aromaty i przyprawy do żywności, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy
do sałatek, majonez, musztarda, ocet, przetworzone nasiona
do użytku jako przyprawa.
480896
(220) 2018 01 08
CHACIŃSKI MAREK TECHMAR PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE,
Czerwonak
(540) TECHMAR
(510), (511) 9 tarcze spawalnicze, przyłbice spawalnicze, gogle spawalnicze, gogle przeciwodpryskowe, osłony przeciwodpryskowe twarzy, szybki ochronne, łączniki do hełmów,
adaptery drutu spawalniczego, zaciski spawalnicze śrubowe, zaciski spawalnicze kleszczowe, uchwyty elektrodowe,
okulary przeciwodpryskowe, okulary spawalnicze, okulary
ochronne, filtry spawalnicze, hełmy ochronne, osłony siatkowe twarzy, siatki ochronne do osłon twarzy, wzmocnienia
czołowe osłon twarzy, zespoły nagłowia, ramki do mocowania osłon siatkowych twarzy, ramki do mocowania osłon poliwęglanowych twarzy.
(210)
(731)

(210) 480942
(220) 2018 01 09
(731) PAJĄK GRZEGORZ, Kraków
(540) WRAŻLIWSZA STRONA HIP HOPU
(510), (511) 9 nagrania muzyczne na taśmach, pliki muzyczne do pobierania, muzyczne nagrania wideo, muzyka
cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, nagrania audio i wideo,
nagrania multimedialne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy,
bielizna, bandany na szyję, bluzki, bluzy, bluzy sportowe,
bluzy z kapturem, dżinsy, kąpielówki, kostiumy kąpielowe,
koszule, koszulki bez rękawów, koszulki z krótkim rękawem,
krawaty, krótkie spodnie, kurtki, legginsy, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, muszki, odzież męska,
damska i dziecięca, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież
wierzchnia dla mężczyzn, okrycia wierzchnie- odzież, paski, piżamy, podkoszulki, rękawiczki, skarpetki, spódnice,
spodnie, spodnie sportowe, sukienki damskie, swetry, szaliki, szorty, topy- odzież, baletki, buty sportowe, obuwie dla
kobiet, obuwie dla mężczyzn, sandały, tenisówki, chustki
na głowę, czapki- nakrycia głowy, czapki i czapeczki sportowe, czapki z daszkiem, daszki, kapelusze, opaski na głowę,
35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy oraz nagrań
muzycznych, pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, administrowanie sprzedażą, analiza cen, przygotowanie
prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności
gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie informacji marketingowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, oferowanie próbek produktów, promocja
sprzedaży, promowanie działalności gospodarczej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama i usługi reklamowe, marketing, sponsoring
promocyjny, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży
handlowej, usługi składania zamówień hurtowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, administrowa-
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nie dotyczące marketingu, badania dotyczące działalności
gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, promowanie koncertów muzycznych,
41 koncerty muzyczne, obsługa koncertów muzycznych,
organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi rozrywkowe
w postaci występów koncertowych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem koncertów, usługi pisania blogów, planowanie widowisk, organizacja widowisk, produkcja widowisk,
publikowanie tekstów muzycznych, publikowanie tekstów,
publikowanie czasopism, nagrywanie muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udzielanie informacji
w dziedzinie muzyki, usługi rozrywkowe świadczone przez
muzyków, dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, muzyczne usługi wydawnicze.
(210) 480943
(220) 2018 01 09
(731) POKRZYWKO MARIUSZ, Warszawa
(540) IQ PARTNERS
(510), (511) 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku
i/lub obrazu poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
przez Internet, przesyłanie informacji i komunikatów poprzez
sieć telefonów komórkowych i Internet, usługi agencji informacyjnych w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości poprzez radio, telewizję, Internet, prasę, transmisje telewizyjne, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk,
usługi poczty elektronicznej, obsługa internetowych forów
dyskusyjnych, przesyłanie informacji SMS-em, MMS-em,
przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych
do nadawania i/lub odbioru informacji, 39 usługi krajowej
i międzynarodowej spedycji towarów, prowadzenie agencji
transportu towarów krajowego i międzynarodowego, pośrednictwo w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów i ich dostarczaniu drogą lądową, śródlądową, morską
i lotniczą, transport przedmiotów wartościowych, przewóz
materiałów niebezpiecznych, wynajem środków transportu,
usługi składowania, załadunku, wyładunku, przeładunku lub
przepakowywania towarów, wynajmowanie magazynów,
wypożyczanie i wynajem pojazdów, wynajem środków
transportu towarów, wynajem kontenerów transportowych
i magazynowych, informacja o składowaniu i o transporcie
towarów, pomoc drogowa w przypadku awarii pojazdów
- holowanie.
(210) 480944
(220) 2018 01 09
(731) POKRZYWKO MARIUSZ, Warszawa
(540) IQ PARTNER
(510), (511) 35 badanie rynku, biura pośrednictwa pracy,
usługi w zakresie rachunkowości, przygotowywanie zeznań
podatkowych, usługi marketingowe, projektowanie kampanii reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych
i reklamowych, usługi agencji importowo - eksportowych,
36 ściąganie należności i faktoring, wynajem powierzchni
biurowych, wynajem mieszkań, 38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową,
światłowodową i Internet, usługi telekomunikacyjne, usługi
telekomunikacyjne przez Internet, przesyłanie informacji
i komunikatów poprzez sieć telefonów komórkowych i Internet, usługi agencji informacyjnych w zakresie udostępniania
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aktualności i wiadomości poprzez radio, telewizję, Internet,
prasę, transmisje telewizyjne, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk, usługi poczty elektronicznej, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, przesyłanie informacji
SMS-em, MMS-em, przesyłanie informacji z zastosowaniem
urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, 39 usługi krajowej i międzynarodowej spedycji towarów,
prowadzenie agencji transportu towarów krajowego i międzynarodowego, pośrednictwo w krajowym i międzynarodowym transporcie towarów i ich dostarczaniu drogą lądową, śródlądową, morską i lotniczą, transport przedmiotów
wartościowych, przewóz materiałów niebezpiecznych, wynajem środków transportu, usługi składowania, załadunku,
wyładunku, przeładunku lub przepakowywania towarów,
wynajmowanie magazynów, wypożyczanie i wynajem pojazdów, wynajem środków transportu towarów, wynajem
kontenerów transportowych i magazynowych, informacja
o składowaniu i o transporcie towarów, pomoc drogowa
w przypadku awarii pojazdów - holowanie.
480963
(220) 2018 01 10
SITAREK GRAŻYNA HOTEL AJAX RESTAURACJA AJAX,
Janki
(540) A 1980

(210)
(731)

43

(540) EleganSe EQUESTRIAN

(531)

03.03.01, 03.03.24, 03.03.26, 01.01.01, 01.01.04, 26.11.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież z tkanin i dzianin, odzież turystyczna
i sportowa, bielizna, krawaty, nakrycia głowy, szaliki, apaszki,
bandany na szyję, rękawiczki, obuwie, obuwie turystyczne
i sportowe.
(210) 481003
(220) 2018 01 11
(731) HRYNIWSKI JAN, Poznań
(540) ACTISOFT
(510), (511) 24 ociepliny, ocieplacze do odzieży, 25 odzież,
czapki, rękawiczki.
(210) 481006
(220) 2018 01 11
(731) HRYNIWSKI JAN, Poznań
(540) THERMOTEX
(510), (511) 24 materiały wodoodporne i oddychające, wyroby z materiału tekstylnego, wykonane z tworzyw sztucznych, przepuszczalne dla pary wodnej i nieprzepuszczające
wody wszystkie ww. ujęte w tej klasie, 25 odzież, czapki, rękawiczki, buty.

(531) 24.01.05, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi
hotelowych.

restauracji

480965
(220) 2018 01 10
SITAREK GRAŻYNA HOTEL AJAX RESTAURACJA AJAX,
Janki
(540) HOTEL „AJAX” RESTAURACJA „AJAX”
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracji
hotelowych.

481015
(220) 2018 01 11
PLANTALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) PLANTALUX
(210)
(731)

(210)
(731)

480980
(220) 2018 01 10
IQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Video Love Story
(510), (511) 35 badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, badania socjologiczne, badania marketingowe, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania
działalnością gospodarczą, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania kadrowego, reklamy, promocji, marketingu, badań rynkowych i socjologicznych oraz doradztwo
handlowe, usługi w zakresie oceny i tworzenia marki, usługi
w zakresie strategii rozwoju marki, analizy danych klienckich.
(210)
(731)

(210)
(731)

480995
(220) 2018 01 10
DĘBOWIEC MARTA ELEGANSE AKADEMIA ROZWOJU
OSOBISTEGO, Czekanka

(531)

05.03.13, 05.03.14, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, czujniki, 11 oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne,
sufitowe, ścienne, podłogowe, awaryjne, bezpieczeństwa,
uliczne, laboratoryjne, luminescencyjne, wystawowe, dekoracyjne w tym lampy oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, reflektory oświetleniowe, szkło oświetleniowe,
lampy ogrodowe, lampy szklarniowe, oprawy oświetlenia
wewnętrznego, oprawy oświetlenia zewnętrznego, oprawy hermetyczne, oprawy oświetlenia sufitowego, oprawy
oświetlenia ściennego, oprawy oświetlenia podłogowego,
oprawy oświetlenia punktowego, oprawy oświetlenia stanowiskowego, oprawy reklamowe, oprawy wpuszczane, oprawy oświetlenia ulicznego, reklamowe urządzenia i instalacje
oświetleniowe, części do opraw oświetleniowych, 42 usługi
projektowania oświetlenia i systemów oświetleniowych, ekspertyzy w dziedzinie oświetlenia, sporządzanie ocen, opinii
i raportów z dziedziny oświetlenia, doradztwo w zakresie
planowania zużycia energii.

44

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

481031
(220) 2018 01 11
OMEGA ENTERPRISE SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) E ENTERPRISE IT

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputerowych, analizy wody,
audyt energetyczny, badania bakteriologiczne, badania
biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne,
badania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, eksploracja podwodna [akwanautyka], elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami
kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie,
elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary],
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, kontrola szybów naftowych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych,
ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych
komputerowych, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne,
pomiary geodezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie
programów komputerowych, prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, prognozowanie
pogody, prognozy meteorologiczne, programowanie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, projektowanie opakowań,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, rozsiewanie środków chemicznych w chmurach
w celu wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności
dziel sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem sprawności, testowanie
materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
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wych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, udzielanie informacji naukowej i doradztwa
w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi
kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych,
wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.
(210) 481044
(220) 2018 01 11
(731) STODÓŁKA ALEKSANDRA UADO, Kraków
(540) UADO

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 14 ozdoby do obuwia z metali szlachetnych,
perły, spinki do krawatów, spinki do mankietów, srebro nieprzetworzone lub kute, stopy z metali szlachetnych, biżuteria ze szkła sztrasowego, szpilki, szpilki do krawatów, szpilki
ozdobne, złoto nieprzetworzone lub kute, zwijane etui na biżuterię, biżuteria i wyroby biżuteryjne z metali szlachetnych,
18 aktówki, teczki, torby - chlebaki na ramię, chusty do noszenia niemowląt, derki dla koni, nosidła do noszenia dzieci, etui
na klucze, skóry zwierzęce, futra, imitacje skóry, ircha inna niż
do czyszczenia, kagańce, skórzane pudła na kapelusze, kije
do parasoli, wyroby skórzane - komplety podróżne, derki dla
koni, skóra kozia, kuferki, kuferki na kosmetyki, bez wyposażenia, kufry bagażowe, kufry podróżne, laski, rączki do lasek
spacerowych, uchwyty do lasek spacerowych, lasko-krzesełka, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje
ze skóry do mebli, moleskin - imitacja skóry, myśliwskie torby,
myśliwskie worki, narzuty ze skór i futer, chusty do noszenia
niemowląt, nosidełka dla dzieci, nosidełka do noszenia niemowląt, teczki na nuty, obroczniaki - worki służące karmieniu
zwierząt, obroże dla zwierząt, ochraniacze na siodła końskie,
skórzane okładziny do mebli, okrycia dla zwierząt, opakowania ze skóry, opaski skórzane, parasole, pokrowce na parasole, parasolki, skórzane pasy, pasy naramienne ze skóry, torby
plażowe, plecaki, plecaki turystyczne, kufry podróżne, torby
podróżne, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole,
pokrowce na siodła końskie, skórzane pokrowce na sprężyny, portfele, portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej,
przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry, pudełka ze skóry lub z skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, pusła,
puśliska, rączki do parasoli, rączki walizek, wyroby rymarskie,
sakiewki z siatki oczkowej, sakwy myśliwskie, sakwy i sakiewki ze skóry, sakwy ze skóry do pakowania, siatki na zakupy,
imitacje skóry, sakwy i sakiewki ze skóry, wykończenia ze skóry do mebli, skóra bydlęca, skóra kozia inna niż do czyszczenia, skóry, skóry zwierzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, skórzane sznury, sportowe torby, szkolne teczki,
szkolne torby, szkolne tornistry, teczki na nuty, teki, dyplomatki, torby myśliwskie, torby do pakowania – koperty i woreczki ze skóry, torby alpinistyczne, torby na kółkach. torby
podróżne na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, torby
skórzane na narzędzia, bez zawartości, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, troki skórzane na ramię, trzosy, torby
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na ubrania podróżne, ubrania dla zwierząt, uchwyty lasek
spacerowych, uprzęże dla zwierząt, walizki, rączki do walizek,
walizki ze skóry lub z skóry wtórnej, walizy, worki myśliwskie,
worki na obrok, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli,
wyprawione skóry, torby na zakupy, osprzęt do zaprzęgów,
skóra zwierzęca, 25 alby, apaszki, chustki, bandany na szyję,
berbety, kwefy, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzy, kombinezony, boa na szyję, boty, spodnie
bryczesy, buty, buty sznurowane, cholewki do butów, chusty, fulardy, kapelusze, cylindry, nakrycia głowy, czapki, czepki
kąpielowe, daszki do czapek, drewniaki, odzież z dzianiny,
ubrania dżerseje, espadryle, etole z futra, fartuchy, ozdobne
krawaty, fulary, odzież z futra, ubrania z gabardyny, garnitury, getry, gorsety, bielizna: majtki dziecięce, majtki, gorsety,
staniki, biustonosze, halki, półhalki, kalosze, kamasze, kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze, kapelusze papierowe, kaptury, karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży,
kołnierze, kołnierzyki, kołnierzyki przypinane, kombinezony
dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulka gimnastyczna, koszulki gimnastyczne, krawaty, kurtki,
kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy, liberie,
manipularze, mankiety, mantyle, stroje na maskarada, maski na oczy do spania, mitry, mufki, mundury, mycki, piuski,
nakrycia głowy, napierśniki, plastrony, napiętki do pończoch,
nauszniki, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież dla
automobilistów, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna,
odzież gotowa, odzież papierowa, odzież wodoodporna,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie,
ornaty, osłony przed słońcem, daszki, osłony, daszki do czapek, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski, pasy
do pończoch, pasy do przechowywania pieniędzy, pasy
do przechowywania pieniędzy, peleryny, pelisy, piżamy,
płaszcze, płaszcze kąpielowe, płaszcze, palta, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki, podszewki gotowe, podwiązki,
podwiązki do pończoch, podwiązki do skarpetek, poncza,
pończochy, napiętki do pończoch, pończochy wchłaniające
pot, poszetki, potniki, półbuty, prochowce, rajstopy, rękawice
narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały,
sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, odzież z imitacji
skóry, odzież ze skóry, slipy, spodnie, spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, stroje kąpielowe, stroje na maskaradę,
stroje plażowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę,
sukienki, swetry, szale, szaliki, szarfy, szelki, szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, togi, trykoty, t-shirty,
turbany, buty filcowe, walonki, woalki, wyprawka dziecięca,
wyroby pończosznicze, żakiety pikowane.
481156
(220) 2018 01 16
SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gorzów Wielkopolski
(540) QUIN

(210)
(731)

(531) 26.11.12, 26.03.23, 26.13.01,27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki takie jak emulsje kremowe, mydła, peelingi, szampony, odżywki, maski do włosów, płyny
do pielęgnacji ciała, stóp, dłoni oraz włosów.
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(210) 481164
(220) 2018 01 16
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) ASPARGIUM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(210) 481166
(220) 2018 01 16
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POTBLOCK

(531) 27.05.01, 29.01.12, 18.07.01
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi.
(210) 481237
(220) 2018 01 17
(731) AB FROST SPÓŁKA JAWNA KRÓLIK, Brąszewice
(540) AB frost świeżość jakość marka

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14, 26.01.05
(510), (511) 29 drób, dziczyzna, grzyby, mięso, owoce, ryby,
warzywa, ziemniaki - wszystkie wymienione towary mrożone lub konserwowane, również w postaci przyrządzonej
i/lub w postaci mieszanek np. dania obiadowe, dżemy, kompoty, sałatki, wędliny, bita śmietana, frytura, jogurt, margaryna, masa jajowa, masło, mleko, olej, oliwa, ser, śmietana, zupy,
żelatyna spożywcza, 30 bułki, ciasta, chleb, herbata, kawa, keczup, knedle, kopytka, majonez, makarony, musztarda, lody,
pierogi, pizze, placki, puddingi, pyzy, płatki owsiane, przyprawy, ryż, sosy do mięsa, sosy do polewania deserów, sosy
sałatkowe, uszka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, zapiekanki, zioła ogrodowe konserwowane, żywność na bazie mąki,
32 napoje bezalkoholowe, nektary owocowe, soki owocowe
i warzywne, woda: gazowana, mineralna i stołowa, 39 usługi
dostarczania towarów, dostarczanie towarów zamówionych
korespondencyjnie, dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, usługi kurierskie, 43 serwis
gastronomiczny, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje dla:
hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów,
stołówek.
(210) 481240
(220) 2018 01 17
(731) KAZIMIERCZAK ROBERT DRK LOGISTIC, Jeżów
(540) DRK LOGISTIC

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,
organizowanie podróży.
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481275
(220) 2018 01 18
ZAMOJSKA AGNIESZKA SMAK DZIECIŃSTWA,
Bydgoszcz
(540) 1816 PODPIWEK KUJAWSKI PRODUKT TRADYCYJNY
(210)
(731)

(531) 01.03.01, 26.03.03, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, podpiwek.
(210) 481301
(220) 2018 01 18
(731) NoTie Sarl – Euroloan Group Plc, Foetz, LU
(540) EUROLOAN
(510), (511) 9 oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do telefonów komórkowych, karty
bankowe (kodowane lub magnetyczne), oprogramowanie
do zarządzania finansami, oprogramowanie do monitorowania kredytów, 36 usługi bankowe, usługi bankowości elektronicznej, finansowe usługi bankowe, bankowość on-line,
bankowość internetowa, transakcje finansowe, usługi transakcji finansowych on-line, bankowość elektroniczna, usługi
bankowości osobistej, zautomatyzowane usługi bankowe.
481316
(220) 2018 01 19
TOROIDY.PL TRANSFORMATORY L. LACHOWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Księżyno
(540) TOROIDY TRANSFORMATORY LACHOWSKI

(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 transformatory.
(210) 481331
(220) 2018 01 19
(731) KAMENSKA MARGARITA, Warszawa
(540) f faces YOUR BETTER LOOK
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strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz
osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania dotyczące działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, informacja o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania
rynkowe, badania opinii publicznej, badania w zakresie biznesu, 41 prowadzenie szkoleń i kursów z zakresu fryzjerstwa,
manicure, pedicure, masażu, ogólnej kosmetyki, makijażu,
makijażu trwałego, odnowy biologicznej, kształcenie praktyczne w formie pokazów, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów, organizowanie widowisk
jako impresariat, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, planowanie przyjęć, rezerwowanie miejsc na pokazy, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, 44 usługi salonu piękności, usługi salonu fryzjerskiego, usługi wizażystów, doradztwo dotyczące wizażu, depilacja woskiem, manicure, masaż.
481334
(220) 2018 01 19
TOROIDY.PL TRANSFORMATORY L. LACHOWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Księżyno
(540) FEZZ AUDIO
(210)
(731)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 wzmacniacze lampowe.
481364
(220) 2018 01 19
FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) MicroBACTI
(510), (511) 5 dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty i substancje farmaceutyczne
oraz weterynaryjne, kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów
(210)
(731)
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie
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leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, preparaty i artykuły dentystyczne, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, preparaty diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych,
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy,
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne do odchudzania.

wych baz danych do celów windykacji, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam,
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 36 agencje ściągania wierzytelności,
doradztwo w zakresie długów, informacje finansowe, inwestycje finansowe, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, zarządzanie finansami, 45 mediacje, sprawy sporne [usługi pomocy w ściąganiu długów], usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
usługi arbitrażowe, usługi detektywistyczne.

(210) 481384
(220) 2018 01 22
(731) ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) FF FACE2FACE BUSINESS CAMPUS

(210)
(731)

26.05.10, 26.05.12, 26.05.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14,
27.05.22, 27.07.01
(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.

481404
(220) 2018 01 22
MMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łask
(540) VILLARO

(531)

(210) 481400
(220) 2018 01 22
(731) MARCINKIEWICZ MARKUS, Wrocław
(540) V VEX

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie
danych w rejestrach, pozyskiwanie danych do komputero-

(531)

26.03.02, 26.03.07, 26.03.11, 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.05
(510), (511) 25 odzież męska, w szczególności koszule, garnitury, marynarki, spodnie, swetry, płaszcze, paski. rękawice,
nakrycia głowy, krawaty, muszki, 35 sprzedaż detaliczna
I hurtowa odzieży męskiej, w szczególności koszul, garniturów, marynarek, spodni, swetrów, płaszczy, pasków, rękawic,
nakryć głowy, krawatów, muszek.
481408
(220) 2018 01 22
UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Korona Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Spółka Akcyjna
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(210)
(731)

481411
(220) 2018 01 22
ANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ant industrial software solutions
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptery częstotliwości radiowej, adaptery
do łączenia urządzeń medialnych, adaptery baterii, adaptery
do sieci ethernet, adaptery do wtyczek, adaptery kart komputera, adaptery kart typu flash, adaptery prądu zmiennego,
adaptery sieciowe, adaptery testowe do badania płytek obwodów drukowanych, adaptery USB, akceleratory graficzne,
akceleratory karty graficznej, akceleratory do montowania
odbiorników radiowych, aktywne czujniki podczerwieni, aktywne wyświetlacze matrycowe, akumulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory alkaiczne, akumulatory
energii fotowoltaicznej, akumulatory niklowo - kadmowe,
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akumulatory zapłonowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa inne niż do pojazdów, alarmy zdalnie sterowane inne
niż przeciwwłamaniowe do pojazdów, analizatory energii
elektrycznej, analizatory fizykalne inne niż do celów medycznych, analizatory fluorescencyjne, analizatory fotometryczne
inne niż do celów medycznych, analizatory luminescencyjne,
analizatory mocy, analizatory obrazów, analizatory wielokanałowe, anody, anteny częstotliwości radiowych, anteny
do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny
do odbioru programów nadawanych drogą satelitarną, anteny do radarów, anteny do sieci telekomunikacyjnych, anteny
jako części składowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne,
anteny mikrofalowe, anteny paraboliczne, anteny płaskie
strefowe, anteny satelitarne, anteny satelitarne do transmisji
satelitarnych, anteny sygnałowe, aparatura do komunikacji
sieciowej, aparatura do kondycjonowania energii, aparatura
do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna
do monitoringu obiektów śledzonych, aparatura do nadawania i odbierania do nadawania długodystansowego, aparatura do odczytywania kart, aparatura do optycznego rozpoznawania znaków, aparatura elektroniczna do zdalnego
sterowania, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura
i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aparatura kontrolująca energię elektryczną, aparatura
łącznościowa, aparatura optyczna na podczerwień, aparatura sygnalizacyjna, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, automatyczne przełączniki między obwodami, automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu, autotransformatory, awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, banki energii, bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki
termiczne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki układowe,
bezprzewodowe bloki klawiszy, bezprzewodowe myszy
do komputerów, bezprzewodowe peryferia komputerowe,
bezprzewodowe przełączniki, bezprzewodowe routery USB,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach, bezprzewodowe urządzenia do sieci lokalnych, bierne czujniki podczerwieni, bierne obwody elektroniczne, biochipy, biometryczne systemy kontroli dostępu,
bloki balunów, bloki bezpieczników, bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, bloki klawiszy, bloki połączeniowe
[kable elektryczne], bloki układów dopasowujących impedancje, bloki wielogniazdowe, błyskowe światła bezpieczeństwa, boczniki prądowe, bufory danych, bufory elektryczne,
bufory komputerowe, centrale automatyczne, centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji, danych,
dźwięku lub obrazów, cewki chipowe, cewki dławikowe
do użytku w urządzeniach elektrycznych, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, cewki [induktory], cewki ma-
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gnetyczne, cewki o tłumieniu przejściowym, cewki odchylające, cewki wysokiej częstotliwości, chipsety komputerowe,
chipy elektroniczne, chipy elektroniczne dla producenta
układów scalonych, chipy komputerowe, chipy multiprocesorowe, chipy półprzewodnikowe, chipy układy scalone, cyfrowe generatory funkcji, cyfrowe mierniki uniwersalne, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe odbiorniki radiowe DAB, cyfrowe procesory sygnałów, cyfrowe skanery
graficzne, cyfrowe skanery wejścia i wyjścia, cyfrowe urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania procesami, części do komputerów, części i akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, człony dopasowujące stosowane w urządzeniach zasilających, czujniki i detektory, czyste dyski do nagrywania, czyste dyski komputerowe, czyste
dyski magnetyczne, czyste dyski twarde do komputerów,
czyste elektroniczne karty chipowe [czyste karty inteligentne], czyste karty z obwodami scalonymi [czyste karty inteligentne], czytniki kart, dane zapisane elektronicznie, dane
zapisane magnetycznie, dekodery, digitalizatory, diody, dławiki kompensacyjne, dławiki komutacyjne, dławiki przeciążeniowe kabli, dławiki przetężeniowe, dławiki wysokonapięciowe, dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia
komputerów z oprogramowaniem sieciowym, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, dotykowe panele
sterowania, druty elektryczne, duplikatory HDD, dyski
do przechowywania danych, dyski komputerowe, dyski
twarde, dyski wstępnie zaprogramowane, dzielniki mocy
elektryczne, ekrany, ekrany dotykowe elektroniczne, elastyczne płaskie panele wyświetlające do komputerów, elastyczne płytki z układami elektronicznymi, elastyczne powłoki - osłony - do kabli elektrycznych, elektrody, elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, elektroniczne analizatory kolorów, elektroniczne bazy
danych, elektroniczne ekrany dotykowe, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne jednostki kodujące, elektroniczne jednostki sterujące, elektroniczne karty
chipowe, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne
magnetyczne nośniki do nagrywania, elektroniczne miarki,
elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne moduły ładowalne, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne obwody
pamięci, elektroniczne obwody sterownicze, elektroniczne
przełączniki dotykowe, elektroniczne przyrządy do układów
sterowania synchronizacją, elektroniczne regulatory, elektroniczne rejestratory wyników, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne transformatory mocy,
elektroniczne układy scalone, elektroniczne urządzenia
do programowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego
sterowania, elektroniczne urządzenia do wyświetlania wyników, elektroniczne urządzenia kodujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektroniczne urządzenia do sterowania
procesami, elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne,
elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, elektroniczne zespoły do sterowania procesami, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne
instalacje sterujące, elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne jednostki sterujące procesami,
elektryczne kable interfejsowe, elektryczne kable połączeniowe, elektryczne łączniki wtykowe, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne obwody
sterownicze, elektryczne panele kontrolne, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, elektryczne systemy
kontroli dostępu, elektryczne tablice kontrolne, elektryczne
tablice rozdzielcze, elektryczne tabliczki dotykowe typu touchpad, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia kontrolne, elektryczne urządzenia połą-
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czeniowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne
urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne wtyczki połączeniowe, elektryczne wyłączniki automatyczne, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne zespoły sieci zasilającej, elementy mikroelektroniczne, elementy niskoszumne, elementy półprzewodnikowe, elementy
składowe obwodów elektrycznych, elementy układów elektrycznych, etykietki do oznaczania kabli elektrycznych, etykietki do oznaczania przewodów elektrycznych, etykiety
z kodami kreskowymi, kodowane, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], huby USB, hybrydowe dyski półprzewodnikowe SSHD, hybrydowe obwody grubowarstwowe, instalacje automatyczne do sterowania dostępem, instalacje do komunikacji elektronicznej, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje szerokopasmowe, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu danych, interfejsy
dostępu do zarządzanych prywatnych sieci lokalnych, interfejsy komputerowe, interfejsy komunikacyjne, interfejsy magistrali danych, izolowane przewody elektryczne, izolowane
złącza elektryczne, jednostki energii elektrycznej, jednostki
pamięci elektronicznych, jednostki zasilania [transformatory],
kable i przewody elektryczne, kanały do kabli elektrycznych,
kanały elektroinstalacyjne, karty graficzne do komputera,
karty interfejsowe do urządzeń przetwarzających dane, karty
magnetyczne do przenoszenia danych, karty magnetyczne
stanowiące oprogramowanie komputerowe, karty mikroprocesorowe, karty pamięci o dostępie swobodnym RAM, karty
pamięci SD, karty pamięci tylko do odczytu ROM, karty pamięci typu flash, karty pamięci z obwodami scalonymi, karty
pamięciowe, karty rozszerzeń do komputerów, karty rozszerzeń do mikrokomputerów, karty rozszerzenia pamięci, karty
sieciowe Ethernet, karty USB, karty wyposażone w mikroprocesory, karty z mikrochipami, karty z obwodami elektronicznymi, karty z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty
z układami elektronicznymi, karty z układami scalonymi, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty zawierające mikroprocesory, karty zawierające obwody scalone, katalogi elektryczne lub elektroniczne, klucze kodowane,
klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, klucze sprzętowe USB [adaptery sieci bezprzewodowej], kodowane dyski, kodowane programy, komponenty
elektryczne i elektroniczne, komponenty i części do komputerów, komputerowe bazy danych, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe karty rozszerzające, komputerowe
karty sieciowe, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, komputerowe karty z akceleratorem, komputerowe koncentratory sieciowe, komputerowe monitory ekranowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe
napędy dyskowe, komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie narzędziowe do wykonywania komputerowych prac
konserwacyjnych, komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, komputerowe oprogramowanie
do pracy zespołowej [groupware], komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe oprogramowanie
użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe płyty
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główne, komputerowe programy operacyjne, komputerowe
programy użytkowe do zarządzania plikami, komputerowe
przełączniki sieciowe, komputerowe stacje robocze, komputerowe systemy operacyjne, komputerowe urządzenia
do programowania, komputerowe urządzenia sterujące,
komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery
i sprzęt komputerowy, łączniki do dostępu do sieci bezprzewodowej, łączniki do przewodów elektrycznych, łączniki
elektryczne, łączniki światłowodowe, łączówki elektryczne,
laserowe systemy pomiarowe, LCD wyświetlacze ciekłokrystaliczne, lokalizatory przewodów, magnetyczne dyski twarde, magnetyczne napędy dysków twardych, magnetyczne
nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki programów, markery identyfikacyjne do kabli elektrycznych, maszyny do kopiowania, materiały na przewody instalacji elektrycznych - kable, mechanizmy kontroli dostępu, mikrochipy,
mikrofalowe urządzenia łączności, mikrokomputery, mikroprocesory, mikroprocesory programowalne za pomocą
oprogramowania, mikroprocesory z zabezpieczeniami, mikrosterowniki, mikroukłady komputerowe - chipy, miniaturowe napędy dysków twardych do przechowywania danych,
mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki danych, modemy,
modemy interfejsów sieciowych, modemy kablowe, modemy komputerowe, modemy komunikacyjne, modemy światłowodowe, modemy z uniwersalną magistralą szeregową
USB, modulatory, moduły komputerowe, moduły multichipowe, moduły pamięci elektronicznych, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły rozszerzenia
pamięci, moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, moduły sterująco-kontrolne elektryczne, moduły
układów scalonych, moduły z obwodami scalonymi, moduły
zasilania, monitorujące urządzenia elektryczne, nadajniki, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki danych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych,
nadajniki elektryczne, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki telekomunikacyjne, nagrane
dyski kompaktowe, nagrane dyski laserowe, nagrane karty
pamięci typu flash, nagrane magnetyczne nośniki danych,
nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, nagrane
programy komputerowe, napędy dysków do komputera, napędy dysków twardych, napędy dyskowe do kopii zapasowych do komputerów, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, nośniki danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki danych do odczytu maszynowego, nośniki danych do odczytu maszynowego z zapisanymi programami, nośniki danych w formie
mikroukładów, nośniki do danych, nośniki do przechowywania danych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, nośniki informacji elektryczne lub elektroniczne, nośniki informacji kodowane lub magnetyczne, nośniki magnetyczne do oprogramowania, obudowy komputerowe, obudowy ochronne do dysków magnetycznych, obudowy
przyrządów elektrycznych, obudowy urządzeń elektrycznych, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane
dane, obwody elektryczne i obwody drukowane, obwody
scalone, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki do urządzeń
telekomunikacyjnych, odbiorniki zdalnego sterowania, ograniczniki prądu elektrycznego, ograniczniki sygnału, okablowanie do komputerów, okablowanie elektryczne, okablowanie sieciowe, oprogramowanie, oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie
diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie do elektronicznych
systemów wspomagających proces kierowania, oprogramo-
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wanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie
do inżynierii elektrycznej, oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, oprogramowanie do komputerowych zapór
sieciowych, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków,
oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie do obsługi rozległych sieci WAN, oprogramowanie do obsługi sieci VPN - Wirtualna Sieć Prywatna, oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi
kartami magnetycznymi i elektronicznymi, oprogramowanie
do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie
do pobrania, oprogramowanie do produkcji wspomaganej
komputerowo, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej,
oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego
UPI, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie
do zabezpieczania sieci i urządzeń, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do zarządzania na miejscu, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie elektromechaniczne, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, oprogramowanie
interfejsów, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami
w ramach sieci lokalnej, oprogramowanie komputerowe
do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji,
które można pobrać ze światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między
różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych,
oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, oprogramowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
do wyceny kosztów, oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie
komputerowe do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe
do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe
do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych, oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań dotyczących zasobów, oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie komputerowe do użytku przy obróbce płytek półprzewodnikowych, oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów
komputerowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie
komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu
do komputera, oprogramowanie komputerowe do użytku
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w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe
do kompilacji danych pozycjonujących, oprogramowanie
komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych
pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do rozpowszechniania danych pozycjonujących, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji
za pomocą sieci łączności, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
przeglądanie globalnych sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji API, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pomocą sieci łączności,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pośrednictwem Internetu,
oprogramowanie komputerowe do sterowania wzmacniaczami, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do testowania podatności komputerów i sieci komputerowych na ataki, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania
aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu,
oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór
sieciowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania,
przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych GPS, oprogramowanie komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji
i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie
komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, oprogramowanie
komputerowe do rozliczeń międzysieciowych w dziedzinie
telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy
IoT, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do oczyszczania i optymalizacji systemów, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne,
oprogramowanie komunikacyjne do łączenia się z globalnymi sieciami komputerowymi, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputerowych,
oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, oprogramowanie
operacyjne do komputerów mainframe, oprogramowanie
operacyjne do sieci LAN, oprogramowanie operacyjne USB
uniwersalnej magistrali szeregowej, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicz-
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nych, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych
urządzeń zewnętrznych, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach cyfrowych, oprogramowanie systemów CMS - system zarządzania treścią, oprogramowanie szkoleniowe,
oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie testowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych
za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie użytkowe
do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów,
oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie zabezpieczające komputer,
do pobrania, oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu, oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, osłony kabli - przewody,
pamięć flash, pamięci do sprzętu do przetwarzania danych,
pamięci dyskowe, pamięci elektroniczne, pamięci komputerowe, pamięci niestałe, pamięci półprzewodnikowe, pamięci
trwałe, pamięci układów scalonych, pamięci zewnętrzne
USB, panele do rozdziału energii elektrycznej, panele dotykowe, panele elektroniczne do wyświetlania wiadomości, peryferyjne urządzenia komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, zapisane lub do pobrania, pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne broszury elektroniczne, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, półprzewodnikowe zespoły pamięciowe, powłoki do identyfikacji
przewodów elektrycznych, powłoki elastyczne na przewodniki elektryczne, powłoki - osłony - kabli elektrycznych, procesory centralne, procesory danych, procesory do przetwarzania obrazów, procesory dźwięku, procesory główne CPU,
procesory główne CPU do komputerów, procesory komunikacyjne, procesory modulacji impulsowo - kodowej, procesory obrazów rastrowych RIP, procesory satelitarne, procesory sygnałów, procesory użytkowe, programatory czasowe,
programowalne analizatory stanów logicznych, programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, programowalne mikroprocesory, programowalne urządzenia telekomunikacyjne, programowalne urządzenia sterujące, programy do magazynowania danych, programy do przetwarzania danych
zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego,
programy do przetwarzania danych, programy do sieciowych systemów operacyjnych, programy i oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane
w telefonach komórkowych, programy komputerowe, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www,
programy komputerowe do przetwarzania danych, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe
do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, programy
komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, programy
komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami
komputerowymi, programy komputerowe do zarządzania
sieciami, programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych
LAN, programy komputerowe nagrane, programy kompute-
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rowe - oprogramowanie do pobrania, programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie
i przeszukiwanie baz danych on-line, programy narzędziowe
do przeprowadzania diagnostyki systemów komputerowych, programy sterujące komputerowe, programy systemów operacyjnych, programy systemów operacyjnych
do smartfonów, przełączniki danych, przełączniki do urządzeń telekomunikacyjnych, przełączniki elektryczne, przenośne napędy dysków twardych do komputerów, przewodniki
elektryczne, przewody do USB, przewody elektryczne, przewody instalacji elektrycznych, przyrządy do pomiaru energii
elektrycznej, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, publikacje elektroniczne,
punkty dostępu do sieci lokalnych LAN, routery bezprzewodowe, routery do sieci komputerowych, routery sieci rozległych WAN, rozpraszacze ciepła do komputerów, serwery
internetowe, serwery komputerowe, serwery komputerowych baz danych, serwery plików, sieci danych, sieci do transmisji danych, sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, sieciowe pamięci masowe NAS, sprzęt do komunikacji, sprzęt
do obsługi rozległych sieci WAN, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych - elektryczne i mechaniczne, sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do przesyłu danych, sprzęt
komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp do sieci, sprzęt komputerowy do telekomunikacji, sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, sprzęt USB uniwersalnej magistrali szeregowej, sterowniki dysków twardych, sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne, sterowniki komunikacyjne, sterowniki oprogramowania, sterowniki oprogramowania
do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację
między sobą, sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki wieloportowe, światłowody, synchroniczne jednostki danych, systemy
komputerowe, systemy przetwarzania danych, terminale
do przetwarzania danych, terminale do wyświetlania informacji, terminale komputerowe, układy elektryczne, uniwersalne urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia
do bezprzewodowego przekazywania danych, urządzenia
do kodowania danych, urządzenia do komunikacji pomiędzy
dwoma węzłami sieci Point-to-Point, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa,
urządzenia do konwersji danych, urządzenia do kopiowania,
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do monitorowania, urządzenia do nieprzerywalnego
zasilania energii - zasilacze UPS, urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, urządzenia do przechowywania programów komputerowych,
urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do przełączania danych, urządzenia do regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia do sterowania energią elektryczną, urządzenia do symulacji, urządzenia do szyfrowania danych, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia do transmisji, urządzenia
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych,
urządzenia do wymiany danych, urządzenia do zarządzania
sieciami, urządzenia elektryczne do monitorowania sieci zasilającej, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego,
urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, urządzenia sterujące sieciowe, urządzenia testujące do sprawdzania przyrządów elektronicznych, urządzenia wejściowe
do komputerów, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania,
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wbudowane oprogramowanie operacyjne, wentylatory procesorów głównych CPU, zapisane oprogramowanie komputerowe, zapisane pliki danych, zasilacze prądu stałego
i zmiennego, zewnętrzne dyski twarde do komputerów,
42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych,
aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych,
aktualizowanie stron internetowych, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania dotyczące programów
komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych,
badania dotyczące technologii, badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
badania przemysłowe obiektów technicznych, badania przy
użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania
technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, dekodowanie danych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy
użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje dotyczące
sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo techniczne
w zakresie produkcji, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych
komputerowych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w dziedzinie integracji systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania
zabezpieczającego, doradztwo w sprawach komputerów,
doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem
danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
komputerowych baz danych, doradztwo związane z tworze-
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niem stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwania, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie specjalistycznych
raportów w zakresie informatyki, edycja programów komputerowych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting
komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting
przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i aktualizacja programów
do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych,
instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, integracja systemów i sieci komputerowych,
inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria
techniczna, kalibrowanie maszyn, kompilacja informacji
związanych z technologią informacyjną, kompilacja programów komputerowych, kompilacja stron internetowych,
kompresja danych do elektronicznego przechowywania,
konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą
oprogramowania, konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania do systemów łączności, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych,
konwersja danych elektronicznych, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, modyfikowanie programów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie stanu maszyn,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, naprawa oprogramowania
komputerowego, naukowe usługi programowania komputerów, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu
o test wzorcowy, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie
danych komputerowych, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji
informacji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi,
opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie metod
pomiarowych i testujących, opracowywanie oprogramowa-
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nia komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie
oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie
oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku
z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo,
opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, opracowywanie oprogramowania
komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo CAD/CAM, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, opracowywanie programów do przetwarzania danych na zamówienie
osób trzecich, opracowywanie programów komputerowych
zapisywanych na nośnikach danych oprogramowanie przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu CAD/CAM, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie
sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów
do przesyłania danych, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych,
opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych,
opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie zespołów zasilających, oprogramowanie jako usługa
SaaS, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych,
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych,
pisanie programów do przetwarzania danych, planowanie
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie
techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu
maszynowego, pomoc w zakresie technologii informacyjnej,
porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu
oszczędzanie energii, porady techniczne związane z komputerami, powielanie oprogramowania komputerowego, prace
badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, prace badawczo - rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne
doradztwo w dziedzinie komputerów, profesjonalne usługi
doradcze dotyczące komputerów, profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie
elektronicznych systemów kontroli, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy
kupującymi a dostawcami, programowanie komputerów
do drukowania kodów kreskowych, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych,
programowanie komputerów na potrzeby Internetu, programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie
komputerowe dla branży energetycznej, programowanie
komputerowe do przetwarzania danych, programowanie
komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie oprogramowania edukacyj-
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nego, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania komputerowego
do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do zarządzania energią, programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych EDP,
programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, programowanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie
oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie,
programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, programowanie programów
do przetwarzania danych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie sprzętu multimedialnego, programowanie stron internetowych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie baz danych,
projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie
sieci, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie aparatury
diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie urządzeń
do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią,
projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie
urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywa-
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nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla
przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie komputerów, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie Intranetu,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, projektowanie
płytek obwodów elektrycznych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania,
projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie
systemów magazynowania danych, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, prowadzenie badań
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych
on-line, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie
sprzętu komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, przygotowywanie raportów technicznych, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym - pomoc techniczna, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
rozwój sprzętu komputerowego, skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, świadczenie usług zabezpieczeń
w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów
i skomputeryzowanych transakcji, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, testowanie komputerów, testowanie oprogramowania komputerowego, transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania
i związanej z nimi wizualizacji, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie pomocy
technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania da-
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nych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udzielanie
informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, udzielanie
informacji w dziedzinie opracowywania oprogramowania
komputerowego, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie porad
technicznych związanych ze środkami oszczędności energii,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania bazami danych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów
komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania do importowania
danych i zarządzania nimi, usługi aktualizacji programów
komputerowych, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące
sprzętu komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem
do sieci, usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi
doradztwa technicznego związane z programowaniem
komputerowym, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi SaaS, usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, usługi kalibracji związane
z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, usługi pisania programów komputerowych, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych
elektronicznych, usługi studiów wykonalności w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi testowania użyteczności
witryn internetowych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych
z ofertami cenowymi, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania komputerowego, zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich.
481412
(220) 2018 01 22
ANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) ant przemysłowe systemy informatyczne
(210)
(731)

(531) 24.17.02, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptery częstotliwości radiowej, adaptery
do łączenia urządzeń medialnych, adaptery baterii, adaptery
do sieci ethernet, adaptery do wtyczek, adaptery kart komputera, adaptery kart typu flash, adaptery prądu zmiennego,
adaptery sieciowe, adaptery testowe do badania płytek obwodów drukowanych, adaptery USB, akceleratory graficzne,
akceleratory karty graficznej, akceleratory do montowania
odbiorników radiowych, aktywne czujniki podczerwieni, aktywne wyświetlacze matrycowe, akumulatorki do powtórnego naładowania, akumulatory alkaiczne, akumulatory
energii fotowoltaicznej, akumulatory niklowo - kadmowe,
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akumulatory zapłonowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa inne niż do pojazdów, alarmy zdalnie sterowane inne
niż przeciwwłamaniowe do pojazdów, analizatory energii
elektrycznej, analizatory fizykalne inne niż do celów medycznych, analizatory fluorescencyjne, analizatory fotometryczne
inne niż do celów medycznych, analizatory luminescencyjne,
analizatory mocy, analizatory obrazów, analizatory wielokanałowe, anody, anteny częstotliwości radiowych, anteny
do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych, anteny
do odbioru programów nadawanych drogą satelitarną, anteny do radarów, anteny do sieci telekomunikacyjnych, anteny
jako części składowe, anteny jako urządzenia komunikacyjne,
anteny mikrofalowe, anteny paraboliczne, anteny płaskie
strefowe, anteny satelitarne, anteny satelitarne do transmisji
satelitarnych, anteny sygnałowe, aparatura do komunikacji
sieciowej, aparatura do kondycjonowania energii, aparatura
do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna
do monitoringu obiektów śledzonych, aparatura do nadawania i odbierania do nadawania długodystansowego, aparatura do odczytywania kart, aparatura do optycznego rozpoznawania znaków, aparatura elektroniczna do zdalnego
sterowania, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura
i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, aparatura
i urządzenia do regulowania elektryczności, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, aparatura kontrolna do zarządzania siecią, aparatura kontrolująca energię elektryczną, aparatura
łącznościowa, aparatura optyczna na podczerwień, aparatura sygnalizacyjna, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do przepływu pracy, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania
do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia
na sobie, automatyczne przełączniki między obwodami, automatyczne systemy kontroli dostępu, automatyczne systemy sterowania dostępem, automatyczne urządzenia do zabezpieczania dostępu, automatyczne zespoły kontroli dostępu, autotransformatory, awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, banki energii, bezpieczniki do urządzeń telekomunikacyjnych, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki
termiczne, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki układowe,
bezprzewodowe bloki klawiszy, bezprzewodowe myszy
do komputerów, bezprzewodowe peryferia komputerowe,
bezprzewodowe przełączniki, bezprzewodowe routery USB,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych,
bezprzewodowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwościach, bezprzewodowe urządzenia do sieci lokalnych, bierne czujniki podczerwieni, bierne obwody elektroniczne, biochipy, biometryczne systemy kontroli dostępu,
bloki balunów, bloki bezpieczników, bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, bloki klawiszy, bloki połączeniowe
[kable elektryczne], bloki układów dopasowujących impedancje, bloki wielogniazdowe, błyskowe światła bezpieczeństwa, boczniki prądowe, bufory danych, bufory elektryczne,
bufory komputerowe, centrale automatyczne, centralne jednostki przetwarzające do przetwarzania informacji, danych,
dźwięku lub obrazów, cewki chipowe, cewki dławikowe
do użytku w urządzeniach elektrycznych, cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, cewki [induktory], cewki ma-
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gnetyczne, cewki o tłumieniu przejściowym, cewki odchylające, cewki wysokiej częstotliwości, chipsety komputerowe,
chipy elektroniczne, chipy elektroniczne dla producenta
układów scalonych, chipy komputerowe, chipy multiprocesorowe, chipy półprzewodnikowe, chipy układy scalone, cyfrowe generatory funkcji, cyfrowe mierniki uniwersalne, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, cyfrowe odbiorniki radiowe DAB, cyfrowe procesory sygnałów, cyfrowe skanery
graficzne, cyfrowe skanery wejścia i wyjścia, cyfrowe urządzenia pomiarowe, cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania procesami, części do komputerów, części i akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, człony dopasowujące stosowane w urządzeniach zasilających, czujniki i detektory, czyste dyski do nagrywania, czyste dyski komputerowe, czyste
dyski magnetyczne, czyste dyski twarde do komputerów,
czyste elektroniczne karty chipowe [czyste karty inteligentne], czyste karty z obwodami scalonymi [czyste karty inteligentne], czytniki kart, dane zapisane elektronicznie, dane
zapisane magnetycznie, dekodery, digitalizatory, diody, dławiki kompensacyjne, dławiki komutacyjne, dławiki przeciążeniowe kabli, dławiki przetężeniowe, dławiki wysokonapięciowe, dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia
komputerów z oprogramowaniem sieciowym, dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, dotykowe panele
sterowania, druty elektryczne, duplikatory HDD, dyski
do przechowywania danych, dyski komputerowe, dyski
twarde, dyski wstępnie zaprogramowane, dzielniki mocy
elektryczne, ekrany, ekrany dotykowe elektroniczne, elastyczne płaskie panele wyświetlające do komputerów, elastyczne płytki z układami elektronicznymi, elastyczne powłoki - osłony - do kabli elektrycznych, elektrody, elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, elektroniczne analizatory kolorów, elektroniczne bazy
danych, elektroniczne ekrany dotykowe, elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, elektroniczne jednostki kodujące, elektroniczne jednostki sterujące, elektroniczne karty
chipowe, elektroniczne kontrolery cyfrowe, elektroniczne
magnetyczne nośniki do nagrywania, elektroniczne miarki,
elektroniczne moduły kodujące, elektroniczne moduły ładowalne, elektroniczne nośniki danych, elektroniczne obwody
pamięci, elektroniczne obwody sterownicze, elektroniczne
przełączniki dotykowe, elektroniczne przyrządy do układów
sterowania synchronizacją, elektroniczne regulatory, elektroniczne rejestratory wyników, elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne transformatory mocy,
elektroniczne układy scalone, elektroniczne urządzenia
do programowania, elektroniczne urządzenia do zdalnego
sterowania, elektroniczne urządzenia do wyświetlania wyników, elektroniczne urządzenia kodujące, elektroniczne urządzenia sterujące, elektroniczne urządzenia do sterowania
procesami, elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne,
elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, elektroniczne zespoły do sterowania procesami, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne
instalacje sterujące, elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne jednostki sterujące procesami,
elektryczne kable interfejsowe, elektryczne kable połączeniowe, elektryczne łączniki wtykowe, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, elektryczne obwody
sterownicze, elektryczne panele kontrolne, elektryczne panele rozdzielcze do sieci elektrycznej, elektryczne systemy
kontroli dostępu, elektryczne tablice kontrolne, elektryczne
tablice rozdzielcze, elektryczne tabliczki dotykowe typu touchpad, elektryczne urządzenia do kontroli dostępu, elektryczne urządzenia kontrolne, elektryczne urządzenia połą-
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czeniowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, elektryczne
urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia sterujące procesami, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne wtyczki połączeniowe, elektryczne wyłączniki automatyczne, elektryczne zespoły kontrolno-sterujące dostępem, elektryczne zespoły sieci zasilającej, elementy mikroelektroniczne, elementy niskoszumne, elementy półprzewodnikowe, elementy
składowe obwodów elektrycznych, elementy układów elektrycznych, etykietki do oznaczania kabli elektrycznych, etykietki do oznaczania przewodów elektrycznych, etykiety
z kodami kreskowymi, kodowane, etykiety zawierające informacje zapisane lub kodowane elektronicznie, gniazdka,
wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], huby USB, hybrydowe dyski półprzewodnikowe SSHD, hybrydowe obwody grubowarstwowe, instalacje automatyczne do sterowania dostępem, instalacje do komunikacji elektronicznej, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, instalacje elektrycznego okablowania, instalacje szerokopasmowe, instrukcje obsługi w formie elektronicznej, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, interaktywne oprogramowanie komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, interaktywne urządzenia do transferu danych, interfejsy
dostępu do zarządzanych prywatnych sieci lokalnych, interfejsy komputerowe, interfejsy komunikacyjne, interfejsy magistrali danych, izolowane przewody elektryczne, izolowane
złącza elektryczne, jednostki energii elektrycznej, jednostki
pamięci elektronicznych, jednostki zasilania [transformatory],
kable i przewody elektryczne, kanały do kabli elektrycznych,
kanały elektroinstalacyjne, karty graficzne do komputera,
karty interfejsowe do urządzeń przetwarzających dane, karty
magnetyczne do przenoszenia danych, karty magnetyczne
stanowiące oprogramowanie komputerowe, karty mikroprocesorowe, karty pamięci o dostępie swobodnym RAM, karty
pamięci SD, karty pamięci tylko do odczytu ROM, karty pamięci typu flash, karty pamięci z obwodami scalonymi, karty
pamięciowe, karty rozszerzeń do komputerów, karty rozszerzeń do mikrokomputerów, karty rozszerzenia pamięci, karty
sieciowe Ethernet, karty USB, karty wyposażone w mikroprocesory, karty z mikrochipami, karty z obwodami elektronicznymi, karty z obwodami scalonymi zintegrowanymi, karty
z układami elektronicznymi, karty z układami scalonymi, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane dane, karty zawierające mikroprocesory, karty zawierające obwody scalone, katalogi elektryczne lub elektroniczne, klucze kodowane,
klucze sieciowe USB, klucze sieciowe USB do automatycznego uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, klucze sprzętowe USB [adaptery sieci bezprzewodowej], kodowane dyski, kodowane programy, komponenty
elektryczne i elektroniczne, komponenty i części do komputerów, komputerowe bazy danych, komputerowe ekrany dotykowe, komputerowe karty rozszerzające, komputerowe
karty sieciowe, komputerowe karty sieciowe LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych do sieci komputerowych, komputerowe karty z akceleratorem, komputerowe koncentratory sieciowe, komputerowe monitory ekranowe, komputerowe monitory wyświetlające, komputerowe
napędy dyskowe, komputerowe oprogramowanie układowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe, komputerowe oprogramowanie narzędziowe do wykonywania komputerowych prac
konserwacyjnych, komputerowe oprogramowanie użytkowe do kompresji danych, komputerowe oprogramowanie
do pracy zespołowej [groupware], komputerowe oprogramowanie antywirusowe, komputerowe oprogramowanie
użytkowe do telefonów komórkowych, komputerowe płyty
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główne, komputerowe programy operacyjne, komputerowe
programy użytkowe do zarządzania plikami, komputerowe
przełączniki sieciowe, komputerowe stacje robocze, komputerowe systemy operacyjne, komputerowe urządzenia
do programowania, komputerowe urządzenia sterujące,
komputery do użytku w zarządzaniu danymi, komputery
i sprzęt komputerowy, łączniki do dostępu do sieci bezprzewodowej, łączniki do przewodów elektrycznych, łączniki
elektryczne, łączniki światłowodowe, łączówki elektryczne,
laserowe systemy pomiarowe, LCD wyświetlacze ciekłokrystaliczne, lokalizatory przewodów, magnetyczne dyski twarde, magnetyczne napędy dysków twardych, magnetyczne
nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki programów, markery identyfikacyjne do kabli elektrycznych, maszyny do kopiowania, materiały na przewody instalacji elektrycznych - kable, mechanizmy kontroli dostępu, mikrochipy,
mikrofalowe urządzenia łączności, mikrokomputery, mikroprocesory, mikroprocesory programowalne za pomocą
oprogramowania, mikroprocesory z zabezpieczeniami, mikrosterowniki, mikroukłady komputerowe - chipy, miniaturowe napędy dysków twardych do przechowywania danych,
mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki danych, modemy,
modemy interfejsów sieciowych, modemy kablowe, modemy komputerowe, modemy komunikacyjne, modemy światłowodowe, modemy z uniwersalną magistralą szeregową
USB, modulatory, moduły komputerowe, moduły multichipowe, moduły pamięci elektronicznych, moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, moduły rozszerzenia
pamięci, moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających z Internetu przedmiotów, moduły sterująco-kontrolne elektryczne, moduły
układów scalonych, moduły z obwodami scalonymi, moduły
zasilania, monitorujące urządzenia elektryczne, nadajniki, nadajniki bezprzewodowe, nadajniki cyfrowe, nadajniki danych, nadajniki do przesyłania sygnałów elektronicznych,
nadajniki elektryczne, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, nadajniki sygnałów elektronicznych, nadajniki telekomunikacyjne, nagrane
dyski kompaktowe, nagrane dyski laserowe, nagrane karty
pamięci typu flash, nagrane magnetyczne nośniki danych,
nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, nagrane
programy komputerowe, napędy dysków do komputera, napędy dysków twardych, napędy dyskowe do kopii zapasowych do komputerów, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, nośniki danych do komputerów z wgranym oprogramowaniem, nośniki danych do odczytu maszynowego, nośniki danych do odczytu maszynowego z zapisanymi programami, nośniki danych w formie
mikroukładów, nośniki do danych, nośniki do przechowywania danych, nośniki dostosowane do telefonów komórkowych, nośniki informacji elektryczne lub elektroniczne, nośniki informacji kodowane lub magnetyczne, nośniki magnetyczne do oprogramowania, obudowy komputerowe, obudowy ochronne do dysków magnetycznych, obudowy
przyrządów elektrycznych, obudowy urządzeń elektrycznych, obwody elektroniczne zawierające zaprogramowane
dane, obwody elektryczne i obwody drukowane, obwody
scalone, odbiorniki bezprzewodowe, odbiorniki do urządzeń
telekomunikacyjnych, odbiorniki zdalnego sterowania, ograniczniki prądu elektrycznego, ograniczniki sygnału, okablowanie do komputerów, okablowanie elektryczne, okablowanie sieciowe, oprogramowanie, oprogramowanie adaptacyjne, oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie
diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, oprogramowanie do edytowania, oprogramowanie do elektronicznych
systemów wspomagających proces kierowania, oprogramo-
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wanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie
do inżynierii elektrycznej, oprogramowanie do inżynierii budowy maszyn, oprogramowanie do komputerowych zapór
sieciowych, oprogramowanie do kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do budynków,
oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie do obsługi rozległych sieci WAN, oprogramowanie do obsługi sieci VPN - Wirtualna Sieć Prywatna, oprogramowanie do operacyjnego zarządzania przenośnymi
kartami magnetycznymi i elektronicznymi, oprogramowanie
do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie
do pobrania, oprogramowanie do produkcji wspomaganej
komputerowo, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej,
oprogramowanie do udostępniania plików, oprogramowanie do uniwersalnego interfejsu urządzenia peryferyjnego
UPI, oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie
do zabezpieczania sieci i urządzeń, oprogramowanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, oprogramowanie do zarządzania na miejscu, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie elektromechaniczne, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, oprogramowanie
interfejsów, oprogramowanie kompilujące, oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami
w ramach sieci lokalnej, oprogramowanie komputerowe
do tabelarycznego przedstawiania danych, oprogramowanie komputerowe do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, oprogramowanie komputerowe
do integracji aplikacji i baz danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do katalogów informacji,
które można pobrać ze światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania bazami danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między
różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych,
oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, oprogramowanie komputerowe do użytku w zdalnym odczycie liczników, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane
do wyceny kosztów, oprogramowanie komputerowe do automatyzacji hurtowni danych, oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi, oprogramowanie
komputerowe do komunikacji z użytkownikami komputerów przenośnych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, oprogramowanie komputerowe
do kompresji danych, oprogramowanie komputerowe
do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe
do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych, oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do oceny wymagań dotyczących zasobów, oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, oprogramowanie komputerowe do użytku przy obróbce płytek półprzewodnikowych, oprogramowanie komputerowe do konserwacji i obsługi systemów
komputerowych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie
komputerowe do wykorzystania w celu kontroli dostępu
do komputera, oprogramowanie komputerowe do użytku
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w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe
do kompilacji danych pozycjonujących, oprogramowanie
komputerowe do zbierania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do konserwacji, oprogramowanie komputerowe do transmisji danych
pozycjonujących, oprogramowanie komputerowe do rozpowszechniania danych pozycjonujących, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające udostępnianie informacji
za pomocą sieci łączności, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
przeglądanie globalnych sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji API, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami oświetleniowymi, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pomocą sieci łączności,
oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych za pośrednictwem Internetu,
oprogramowanie komputerowe do sterowania wzmacniaczami, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym, oprogramowanie
komputerowe do zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów komputerowych, oprogramowanie komputerowe do wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, oprogramowanie komputerowe do testowania podatności komputerów i sieci komputerowych na ataki, oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarządzania
aplikacjami serwerów dostępowych, oprogramowanie komputerowe do celów komunikacji pomiędzy mikrokomputerami, oprogramowanie komputerowe do kontroli czasu,
oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie komputerowe do tworzenia zapór
sieciowych, oprogramowanie komputerowe do pobrania,
przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie komputerowe do globalnych systemów pozycyjnych GPS, oprogramowanie komputerowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu równoległych aplikacji
i wykonywaniu równoległych obliczeń, oprogramowanie
komputerowe do celów biznesowych, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie komputerowe do łączności za pośrednictwem sieci bezprzewodowych, oprogramowanie
komputerowe do rozliczeń międzysieciowych w dziedzinie
telekomunikacji, oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Internetu rzeczy
IoT, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie danych, oprogramowanie komputerowe do oczyszczania i optymalizacji systemów, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne,
oprogramowanie komunikacyjne do łączenia się z globalnymi sieciami komputerowymi, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników sieci komputerowych,
oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie multimedialne zapisane na płytach CD-ROM, oprogramowanie
operacyjne do komputerów mainframe, oprogramowanie
operacyjne do sieci LAN, oprogramowanie operacyjne USB
uniwersalnej magistrali szeregowej, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie pośredniczące do zarządzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektronicz-
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nych, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie sprzętowe do komputerowych
urządzeń zewnętrznych, oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie symulacyjne do użytku w komputerach cyfrowych, oprogramowanie systemów CMS - system zarządzania treścią, oprogramowanie szkoleniowe,
oprogramowanie telekomunikacyjne, oprogramowanie testowe, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, oprogramowanie
użytkowe do usług tworzenia sieci kontaktów społecznych
za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie użytkowe
do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do systemów kontroli dokumentów, oprogramowanie użytkowe komputerów osobistych do zarządzania systemami kontroli dokumentów,
oprogramowanie wspomagające, oprogramowanie zabezpieczające, oprogramowanie zabezpieczające komputer,
do pobrania, oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu, oprogramowanie związane z podręcznymi elektronicznymi urządzenia cyfrowymi, osłony kabli - przewody,
pamięć flash, pamięci do sprzętu do przetwarzania danych,
pamięci dyskowe, pamięci elektroniczne, pamięci komputerowe, pamięci niestałe, pamięci półprzewodnikowe, pamięci
trwałe, pamięci układów scalonych, pamięci zewnętrzne
USB, panele do rozdziału energii elektrycznej, panele dotykowe, panele elektroniczne do wyświetlania wiadomości, peryferyjne urządzenia komputerowe, platformy oprogramowania komputerowego, platformy oprogramowania komputerowego, zapisane lub do pobrania, pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, pobieralne broszury elektroniczne, pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania danymi, pobieralne oprogramowanie komputerowe do transmisji danych, półprzewodnikowe zespoły pamięciowe, powłoki do identyfikacji
przewodów elektrycznych, powłoki elastyczne na przewodniki elektryczne, powłoki - osłony - kabli elektrycznych, procesory centralne, procesory danych, procesory do przetwarzania obrazów, procesory dźwięku, procesory główne CPU,
procesory główne CPU do komputerów, procesory komunikacyjne, procesory modulacji impulsowo - kodowej, procesory obrazów rastrowych RIP, procesory satelitarne, procesory sygnałów, procesory użytkowe, programatory czasowe,
programowalne analizatory stanów logicznych, programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, programowalne mikroprocesory, programowalne urządzenia telekomunikacyjne, programowalne urządzenia sterujące, programy do magazynowania danych, programy do przetwarzania danych
zapisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego,
programy do przetwarzania danych, programy do sieciowych systemów operacyjnych, programy i oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane
w telefonach komórkowych, programy komputerowe, programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www,
programy komputerowe do przetwarzania danych, programy komputerowe do pobrania, programy komputerowe
do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, programy komputerowe do projektowania interfejsów użytkownika, programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, programy
komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, programy
komputerowe do zarządzania projektami, programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sieciami
komputerowymi, programy komputerowe do zarządzania
sieciami, programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych
LAN, programy komputerowe nagrane, programy kompute-
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rowe - oprogramowanie do pobrania, programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie
i przeszukiwanie baz danych on-line, programy narzędziowe
do przeprowadzania diagnostyki systemów komputerowych, programy sterujące komputerowe, programy systemów operacyjnych, programy systemów operacyjnych
do smartfonów, przełączniki danych, przełączniki do urządzeń telekomunikacyjnych, przełączniki elektryczne, przenośne napędy dysków twardych do komputerów, przewodniki
elektryczne, przewody do USB, przewody elektryczne, przewody instalacji elektrycznych, przyrządy do pomiaru energii
elektrycznej, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, publikacje elektroniczne,
punkty dostępu do sieci lokalnych LAN, routery bezprzewodowe, routery do sieci komputerowych, routery sieci rozległych WAN, rozpraszacze ciepła do komputerów, serwery
internetowe, serwery komputerowe, serwery komputerowych baz danych, serwery plików, sieci danych, sieci do transmisji danych, sieci komputerowe, sieci komunikacyjne, sieciowe pamięci masowe NAS, sprzęt do komunikacji, sprzęt
do obsługi rozległych sieci WAN, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych - elektryczne i mechaniczne, sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy do przesyłu danych, sprzęt
komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp do sieci, sprzęt komputerowy do telekomunikacji, sprzęt komputerowy stosowany do inżynierii oprogramowania wspomaganej komputerowo, sprzęt USB uniwersalnej magistrali szeregowej, sterowniki dysków twardych, sterowniki elektroniczne, sterowniki elektryczne, sterowniki komunikacyjne, sterowniki oprogramowania, sterowniki oprogramowania
do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację
między sobą, sterowniki programowalne, sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowaniem, sterowniki wieloportowe, światłowody, synchroniczne jednostki danych, systemy
komputerowe, systemy przetwarzania danych, terminale
do przetwarzania danych, terminale do wyświetlania informacji, terminale komputerowe, układy elektryczne, uniwersalne urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia
do bezprzewodowego przekazywania danych, urządzenia
do kodowania danych, urządzenia do komunikacji pomiędzy
dwoma węzłami sieci Point-to-Point, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli bezpieczeństwa,
urządzenia do konwersji danych, urządzenia do kopiowania,
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do monitorowania, urządzenia do nieprzerywalnego
zasilania energii - zasilacze UPS, urządzenia do pomiaru, monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, urządzenia do przechowywania programów komputerowych,
urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do przełączania danych, urządzenia do regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, urządzenia do sterowania energią elektryczną, urządzenia do symulacji, urządzenia do szyfrowania danych, urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia do transmisji, urządzenia
do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych,
urządzenia do wymiany danych, urządzenia do zarządzania
sieciami, urządzenia elektryczne do monitorowania sieci zasilającej, urządzenia komputerowe do magazynowania danych, urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego,
urządzenia pamięciowe do przechowywania danych, urządzenia sterujące sieciowe, urządzenia testujące do sprawdzania przyrządów elektronicznych, urządzenia wejściowe
do komputerów, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
użytkowe oprogramowanie komputerowe do pobrania,
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wbudowane oprogramowanie operacyjne, wentylatory procesorów głównych CPU, zapisane oprogramowanie komputerowe, zapisane pliki danych, zasilacze prądu stałego
i zmiennego, zewnętrzne dyski twarde do komputerów,
42 administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, aktualizacja oprogramowania do systemów łączności, aktualizacja oprogramowania do smartfonów, aktualizacja stron głównych do sieci komputerowych,
aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych,
aktualizowanie stron internetowych, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, badania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego, badania dotyczące programów
komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych,
badania dotyczące technologii, badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, badania i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego,
badania przemysłowe obiektów technicznych, badania przy
użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, badania techniczne dotyczące komputerów, badania
technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, badania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, dekodowanie danych, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputerowym, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy
użyciu oprogramowania, doradztwo i konsultacje dotyczące
sieciowych aplikacji komputerowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii
informacyjnych, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, doradztwo techniczne
w zakresie produkcji, doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z używaniem sprzętu komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem danych
komputerowych, doradztwo w dziedzinie analizy systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w dziedzinie integracji systemów
komputerowych, doradztwo w dziedzinie oprogramowania
zabezpieczającego, doradztwo w sprawach komputerów,
doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron
internetowych, doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, doradztwo związane z odzyskiwaniem
danych komputerowych, doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
komputerowych baz danych, doradztwo związane z tworze-
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niem stron głównych i stron internetowych, dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej on-line z możliwością wyszukiwania, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu
i oprogramowania komputerowego, dostarczanie informacji
związanych z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, dostarczanie specjalistycznych
raportów w zakresie informatyki, edycja programów komputerowych, ekspertyzy w zakresie technologii, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych, hosting
komputerowych baz danych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting
przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, hosting treści cyfrowych w Internecie, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, instalacja i aktualizacja programów
do przetwarzania danych, instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, instalacja i utrzymanie programów komputerowych, instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych,
instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, integracja systemów i sieci komputerowych,
inżynieria oprogramowania komputerowego, inżynieria
techniczna, kalibrowanie maszyn, kompilacja informacji
związanych z technologią informacyjną, kompilacja programów komputerowych, kompilacja stron internetowych,
kompresja danych do elektronicznego przechowywania,
konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowego, konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą
oprogramowania, konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, konserwacja oprogramowania do systemów łączności, konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej, kontrola jakości w zakresie systemów komputerowych, kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych,
konwersja danych elektronicznych, konwersja danych i programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, modyfikowanie programów komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitoring systemów sieciowych, monitorowanie stanu maszyn,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, naprawa oprogramowania
komputerowego, naukowe usługi programowania komputerów, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu
o test wzorcowy, odtwarzanie baz danych, odzyskiwanie
danych komputerowych, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informacjami, oferowanie tymczasowego korzystania
z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji
informacji, oferowanie tymczasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania danymi,
opracowanie oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz danych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, opracowywanie języków komputerowych, opracowywanie kodów komputerowych, opracowywanie metod
pomiarowych i testujących, opracowywanie oprogramowa-
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nia komputerowego dla osób trzecich, opracowywanie
oprogramowania do magazynowania i przywoływania danych multimedialnych, opracowywanie oprogramowania
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie
oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku
z systemami przełączającymi sterowanymi komputerowo,
opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, opracowywanie oprogramowania sprzętowego, opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania do systemów łączności, opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, opracowywanie oprogramowania
komputerowego na potrzeby projektowania wspomaganego komputerowo / produkowania wspomaganego komputerowo CAD/CAM, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie oprogramowania do modułów sterujących i systemów operacyjnych, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie programów do przetwarzania danych, opracowywanie programów do przetwarzania danych na zamówienie
osób trzecich, opracowywanie programów komputerowych
zapisywanych na nośnikach danych oprogramowanie przeznaczonych do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu CAD/CAM, opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, opracowywanie
sprzętu komputerowego, opracowywanie systemów
do przesyłania danych, opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przetwarzania danych,
opracowywanie systemów przechowywania danych, opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych,
opracowywanie urządzeń diagnostycznych, opracowywanie zespołów zasilających, oprogramowanie jako usługa
SaaS, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie na zamówienie programów komputerowych,
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych,
pisanie programów do przetwarzania danych, planowanie
projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, planowanie
techniczne i doradztwo w dziedzinie lekkiego przemysłu
maszynowego, pomoc w zakresie technologii informacyjnej,
porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu
oszczędzanie energii, porady techniczne związane z komputerami, powielanie oprogramowania komputerowego, prace
badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu, zwłaszcza w zakresie elektryczności, prace badawczo - rozwojowe w zakresie oprogramowania komputerowego, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, profesjonalne doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, profesjonalne
doradztwo w dziedzinie komputerów, profesjonalne usługi
doradcze dotyczące komputerów, profesjonalne usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, programowanie
elektronicznych systemów kontroli, programowanie komputerów w celu kontrolowania przepływu danych pomiędzy
kupującymi a dostawcami, programowanie komputerów
do drukowania kodów kreskowych, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych,
programowanie komputerów na potrzeby Internetu, programowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie
komputerowe dla branży energetycznej, programowanie
komputerowe do przetwarzania danych, programowanie
komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie oprogramowania edukacyj-
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nego, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania telekomunikacyjnego, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie oprogramowania komputerowego
do szacowania i obliczania danych, programowanie oprogramowania do zarządzania energią, programowanie oprogramowania do elektronicznego przetwarzania danych EDP,
programowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, programowanie oprogramowania do opracowywania
stron internetowych, programowanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie
oprogramowania do zarządzania zapasami, programowanie
oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie,
programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych, programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, programowanie oprogramowania do reklamy on-line, programowanie programów
do przetwarzania danych, programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, programowanie spersonalizowanych stron internetowych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, programowanie sprzętu multimedialnego, programowanie stron internetowych, projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie baz danych,
projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie i opracowywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie
sieci, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
i sprzętu do wzmacniania i transmisji sygnału, projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do logistyki, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania łańcuchem dostaw, projektowanie i opracowywanie aparatury
diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie urządzeń
do bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych, projektowanie
i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią,
projektowanie i opracowywanie programów komputerowych baz danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, projektowanie i opracowywanie
urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania
procesami, projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, projektowanie i opracowywa-
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nie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, projektowanie i opracowywanie sprzętu komputerowego dla
przemysłu wytwórczego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania antywirusowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie kodów komputerowych, projektowanie komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie komputerów, projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie, konserwacja, opracowywanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie Intranetu,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego do sterowania terminalami samoobsługowymi, projektowanie oprogramowania komputerowego na zamówienie, projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, projektowanie
płytek obwodów elektrycznych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie stron domowych i stron internetowych, projektowanie systemów elektronicznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania,
projektowanie systemów komunikacyjnych, projektowanie
systemów magazynowania danych, projektowanie systemów oprogramowania graficznego, projektowanie systemów pomiarowych, projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, prowadzenie badań
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, przechowywanie danych elektronicznych, przechowywanie danych
on-line, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie
sprzętu komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie oprogramowania komputerowego, przeprowadzanie studiów wykonalności w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, przygotowywanie raportów technicznych, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym - pomoc techniczna, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
rozwój sprzętu komputerowego, skomputeryzowane przechowywanie informacji biznesowych, sporządzanie raportów dotyczących komputerów, świadczenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie oprogramowania komputerowego, świadczenie usług zabezpieczeń
w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów
i skomputeryzowanych transakcji, szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, testowanie komputerów, testowanie oprogramowania komputerowego, transfer danych dokumentowych z jednego formatu komputerowego na inny, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania
i związanej z nimi wizualizacji, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie pomocy
technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, udostępnianie wirtualnych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania da-
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nych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, udzielanie
informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, udzielanie
informacji w dziedzinie opracowywania oprogramowania
komputerowego, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, udzielanie porad
technicznych związanych ze środkami oszczędności energii,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania bazami danych,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów
komputerowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online nie do pobrania do importowania
danych i zarządzania nimi, usługi aktualizacji programów
komputerowych, usługi badawczo-rozwojowe dotyczące
sprzętu komputerowego, usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem
do sieci, usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowania, usługi
doradztwa technicznego związane z programowaniem
komputerowym, usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi SaaS, usługi inżynieryjne dotyczące technologii przetwarzania danych, usługi kalibracji związane
z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne
dotyczące komputerów i informatyki, usługi pisania programów komputerowych, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, usługi przechowywania danych elektronicznych i tworzenia kopii zapasowych danych, usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych
elektronicznych, usługi studiów wykonalności w zakresie
oprogramowania komputerowego, usługi testowania obciążenia stron internetowych, usługi testowania użyteczności
witryn internetowych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, wynajem oprogramowania komputerowego do odczytywania bazy danych
z ofertami cenowymi, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, zapewnianie badań technicznych z zakresu programowania komputerowego, zapewnianie obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, zarządzanie projektami w zakresie
technologii informacyjnych, zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich.
481413
(220) 2018 01 22
BELLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) bellbox.pl
(210)
(731)

(531)

26.03.01, 26.04.02, 26.07.25, 26.15.09, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi outsourcingu
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi,
dystrybucja próbek reklamowych, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie danych, usługi w zakresie badania rynku,
37 instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomuni-
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kacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, 38 zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 42 wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 44 usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(210)
(731)
(540)

481414
(220) 2018 01 22
BELLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(531) 26.03.01, 26.04.02, 26.07.25, 26.15.09, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi outsourcingu
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji ludzi, dystrybucja próbek reklamowych, rozpowszechnianie reklam
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych,
przetwarzanie danych, usługi w zakresie badania rynku,
37 instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, 38 zapewnienie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 42 wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 44 usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi.
481417
(220) 2018 01 22
KONTRYMOWICZ-OGIŃSKA MAGDALENA ANNA,
Kraków
(540) AD Ars Dentistica

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.19
(510), (511) 44 konsultacje dentystyczne, usługi asystenta
dentysty, usługi kliniki dentystycznej, wstawianie kamieni
szlachetnych do protez dentystycznych, stomatologia kosmetyczna, stomatologia z sedacją, udzielania informacji
na temat stomatologii, doradztwo związane ze stomatologią, pomoc stomatologiczna, chirurgia, usługi ortodontyczne, usługi w zakresie wybielania zębów.
481418
(220) 2018 01 22
NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) maizgran
(210)
(731)

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 5 pestycydy, herbicydy.
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481419
(220) 2018 01 22
BELLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) bellbox

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, usługi outsourcingu
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji ludzi, dystrybucja próbek reklamowych, rozpowszechnianie reklam
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych,
przetwarzanie danych, usługi w zakresie badania rynku,
37 instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomunikacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, 38 zapewnianie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 42 wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, 44 usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(210) 481427
(220) 2018 01 22
(731) FRAS KRZYSZTOF WIKI MEBLE, Dobrydział
(540) WIKI MEBLE
(510), (511) 20 meble, stoły, meble sypialne, meble domowe,
meble skórzane, komody, szafy, akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ławy, stoły, łóżka, meble wypoczynkowe,
meble drewniane, meble wypoczynkowe, regały, półki, meble ze szkła, meble do siedzenia, meble biurowe, meble dla
dzieci, wieszaki stojące, wieszaki wiszące, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli, mebli domowych, mebli biurowych
oraz akcesoriów meblowych wyposażenia domu.
481429
(220) 2018 01 22
COINBAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Coinbaq
(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 24.17.02, 26.01.01, 26.01.04,
24.13.22
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością
gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej,
badania rynku, usługi w zakresie tworzenia i pozycjonowania marki, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, analiza
danych biznesowych, analiza rynku, analizy funkcjonowania
firm, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo
w zakresie przejęć przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, przeprowadzanie wycen
przedsiębiorstw, rachunkowość, księgowość i audyt, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi
doradztwa biznesowego, usługi w zakresie strategii rozwoju
marki, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, 36 usługi w zakresie wycen,
usługi w zakresie nieruchomości, usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
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481434
(220) 2018 01 22
TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie
(540) Nature Story

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.24, 24.17.99
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki
do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
481441
(220) 2018 01 22
KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
(540) KROSNO BRILLIANCE IN GLASS SINCE 1923

(210)
(731)

(531)

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.07.01, 27.07.11,
27.07.17
(510), (511) 21 wyroby szklane gospodarstwa domowego
formowane ręcznie i automatycznie.
(210) 481444
(220) 2018 01 22
(731) BIEŃKO GRZEGORZ BSCAFFE, Stalowa Wola
(540) Konesso

(531)

27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.01,
26.11.07, 26.11.10, 11.03.04
(510), (511) 11 ekspresy do kawy espresso, elektryczne ekspresy do kawy, ekspresy do palenia ziaren kawy, elektryczne domowe ekspresy do kawy, elektryczne zaparzacze
do kawy, urządzenia do palenia kawy, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, filiżanki, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, gąsiory,
gąsiory szklane, karafki [na alkohol], komplety do likierów,
kryształ [wyroby szklane], kubki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kufle na piwo, mieszadełka do koktajli,
miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery],
młynki do pieprzu ręczne, naczynia do mieszania koktajli
[shakery], młynki do użytku domowego, ręczne, naczynia
ceramiczne, naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, nieelektryczne młynki kuchenne, patery, pieprzniczki,
foremki do wycinania ciasteczek, czajniki do herbaty, czajniki
nieelektryczne, dzbanki, dzbanki do kawy nieelektryczne,
dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, dzióbki do nalewania, formy do ciast i ciastek, formy
i foremki będące przyborami kuchennymi, foremki do lodu,
otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), piknikowe koszyki z naczyniami, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki kuchenne,
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pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki,
prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], przenośne chłodziarki, nieelektryczne, przybory kuchenne, przybory kuchenne
nieelektryczne, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze,
pudełka obiadowe, salaterki, rękawice do piekarnika, serwisy
do herbaty, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty,
solniczki, spodeczki, świeczniki, tace do użytku domowego,
tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, termosy, termoizolacyjne pojemniki na żywność, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wałki do ciasta domowe,
wazony, wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku
domowego, zestawy do przypraw, 29 wiórki kokosowe, rodzynki, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy preparowane, orzechy jadalne, napoje mleczne, nabiał
i substytuty nabiału, mleko w proszku, mleczne produkty,
dżemy, desery owocowe, bita śmietana, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, koktajle mleczne, 30 batony zbożowe, batoniki, bułeczki słodkie, bułki, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta
mrożone, ciasto biszkoptowe, ciasto o przedłużonej trwałości, cynamon (przyprawa), przyprawy korzenne, czekolada,
czekolada pitna, czekolada w proszku, czekoladki, desery
lodowe, desery mrożone, desery z muesli, gofry, gotowe desery na bazie czekolady, kakao, (palone, w proszku, granulowane lub w napojach), kawa (palona, niepalona, w proszku,
granulowana lub w napojach), kawa aromatyzowana, kawa
bezkofeinowa, herbata, herbata mrożona, kakao i namiastki
tych towarów, kawa liofilizowana, kawa rozpuszczalna, kawa
słodowa, koncentraty kawy, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napoje na bazie kawy, kakao lub czekolady, napoje zawierające kakao, nielecznicze napoje na bazie
herbaty, ciastka, ciasto śniadaniowe, ciasto śliwkowe, ciasto
biszkoptowe, ciasto filo, ciasto kruche, lukrowane ciasto,
orzechy w czekoladzie, słodycze w formie galaretek owocowych, piernik, pralinki, przekąski na bazie ryżu, przekąski
na bazie zbóż, sól kuchenna, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawa stołową, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania kawy, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe.
481450
(220) 2018 01 22
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS Inc. ,
Nowy Jork, US
(540) VOGUE POLSKA
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy fotograficzne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i przyrządy do nauczania, sprzęt do zapisu danych, urządzenia do transmisji danych, urządzenia do odtwarzania danych, magnetyczne
(210)
(731)
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nośniki danych, płyty do nagrań, płyty kompaktowe, płyty
DVD, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, sprzęt do przetwarzania danych, komputery, oprogramowanie, urządzenia
telekomunikacyjne, oprogramowanie komputerowe zapewniające wielu użytkownikom dostęp do globalnej komputerowej sieci informacyjnej, oprogramowanie użytkowe, urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, sprzęt
do komunikacji, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line,
oprogramowanie komputerowe do organizowania i przeglądania obrazów i zdjęć cyfrowych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające prowadzenie telekonferencji, wideokonferencji i usługi wideotelefoniczne, oprogramowanie
komputerowe umożliwiające wyszukiwanie i odzyskiwanie
danych, urządzenia i przyrządy do przetwarzania dźwięku,
urządzenia wideo, urządzenia telewizyjne, odbiorniki radiowe, wygaszacze ekranu, tablety, czytniki książek cyfrowych,
aplikacje komputerowe do pobrania, komputerowe oprogramowanie użytkowe do transmisji strumieniowej audiowizualnych treści medialnych za pośrednictwem Internetu,
sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne
i mechaniczne), nagrania cyfrowe, nagrane filmy, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, nagrania muzyczne, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania multimedialne, hologramy, sprzęt komputerowy (hardware),
oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie gier, programy gier elektronicznych do pobrania, urządzenia do nauczania, karty zawierające elektronicznie zarejestrowane
dane, karty pamięciowe, kodowane karty identyfikacyjne,
elektroniczne i magnetyczne karty identyfikacyjne do użytku w związku z płatnością za usługi, karty kredytowe, karty
inteligentne (karty z układem scalonym), aparaty fotograficzne, przezrocza (fotografia), kinematograficzne filmy, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, pobieralne nagrania dźwiękowe,
fotografie cyfrowe do pobrania, filmy do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, okulary, modne okulary, etui na okulary, oprawki do okularów, okulary przeciwsłoneczne, łańcuszki
do okularów, sznureczki do okularów, podkładki pod myszy
komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, 14 biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria
z tworzyw sztucznych, stopy metali szlachetnych, dzieła
sztuki z metali szlachetnych, metale szlachetne, kamienie jubilerskie, kamienie sztuczne (szlachetne i półszlachetne), pudełka z metali szlachetnych, ozdoby wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
biżuteria ze szkła sztrasowego, artykuły zegarmistrzowskie,
etui (dopasowane) na artykuły zegarmistrzowskie, obudowy
zegarów, zegary i zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 16 ulotki, nalepki, naklejki (materiały piśmienne), notatniki, atlasy, wykroje do celów krawiectwa
damskiego, pióra i długopisy, stojaki na pióra i długopisy,
ołówki, zestawy rysunkowe (komplety kreślarskie), etykiety
z papieru lub kartonu, tacki biurkowe, podpórki do książek,
materiały drukowane, książki, biuletyny informacyjne, gazety,
prospekty, broszury, periodyki (czasopisma), katalogi, kalendarze, rysunki, fotografie (wydrukowane), afisze, plakaty, karty, notatniki (notesy), podręczniki (książki), komiksy, portrety,
materiały do introligatorstwa, karty pocztowe, sztychy, ryciny i ich reprodukcje, materiały piśmienne, indeksy, skorowidze, almanachy (roczniki), albumy do wklejania, zeszyty
do pisania lub rysowania, notatniki (notesy), mapy, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), matryce do druku ręcznego, papier, karton, kleje do materiałów
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papierniczych lub do użytku domowego, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, materiały przeznaczone dla artystów, plany, papier do zawijania, rysunki, kartki z życzeniami, kartki do korespondencji,
zaproszenia, temperówki, torby papierowe, 18 walizy, torby
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, kosmetyczki bez wyposażenia, plecaki, aktówki, pojemniki na wizytówki, etui na klucze, pudełka z kosmetykami
do makijażu, zestawy podróżne, portmonetki, torebki, torby
szkolne (z paskiem na ramię), tornistry szkolne, plecaki wycieczkowe, bagaże podróżne, podróżne torby na ubranie,
walizki, bagaż, walizki, teczki na dokumenty, torebki wieczorowe, parasole, przeciwsłoneczne parasole, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, publikowanie
tekstów reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży artykułów mody,
produktów do higieny i pielęgnacji, jedzenia i napojów, artykułów samochodowych i sportowych, produktów elektronicznych, artykułów wyposażenia wnętrz i dekoracji, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub
reklamowych, agencje reklamowe, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie czynności biurowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, reklama zewnętrzna, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
prenumerata gazet i subskrypcja mediów w odniesieniu
do informacji, tekstów, dźwięku i obrazów (dla osób trzecich),
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe, doradztwo związane z zarządzaniem, promowanie działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu, badania
biznesowe, badania rynkowe, usługi public relations, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
impresariat dla artystów, pisarzy, modeli, fotografów i innych
artystów zajmujących się rozrywką, modą i mediami, tworzenie komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, przetwarzanie danych, udostępnianie przestrzeni
reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, kolportaż próbek, dystrybucja
materiałów promocyjnych, usługi aukcyjne, organizowanie
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi,
38 usługi telekomunikacyjne, transmisja publikacji elektronicznych online, transmisja wiadomości i aktualności, elektroniczne przesyłanie danych, transmisja materiałów wideo,
filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych
przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłu danych za pomocą Internetu, usługi transmisyjne w sieci WWW (webcasting), poczta
elektroniczna, przesyłanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową w Internecie, agencje informacyjne, zapewnianie dostępu
do baz danych, zapewnianie dostępu do portali w Internecie, udostępnianie forów internetowych online, przesyłanie
oprogramowania do rozrywki interaktywnej, przenośne
usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, 41 usługi rozrywkowe, usługi
w zakresie oświaty (nauczanie), organizacja imprez rozrywkowych, organizacja i prezentacja widowisk, organizacja pokazów mody i imprez w celach rozrywkowych, organizowa-
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nie gier, zawodów, konkursów i nagród, organizowanie
konkursów talentów i konkursów piękności, usługi w zakresie
nagrań, realizacja filmów kinematograficznych, produkcja
nagrań dźwiękowych, wideo i audio, usługi agencyjne w zakresie rozrywki, fotoreportaże, usługi biblioteki fotograficznej, usługi wydawnicze i reporterskie, publikowanie periodyków, czasopism, książek, gazet, katalogów i broszur,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), organizowanie i prowadzenie kongresów, seminariów, konferencji,
kursy korespondencyjne, dostarczanie informacji o rozrywce
i edukacji, 45 udostępnianie informacji o modzie, usługi serwisów społecznościowych online, licencjonowanie baz danych dotyczących mody i stylu, zindywidualizowane usługi
doradztwa w zakresie mody, usługi w zakresie nawiązywania
znajomości, udzielanie informacji na temat usług wypożyczania ubrań, wypożyczanie odzieży, obuwia, nakryć głowy,
biżuterii, torebek i akcesoriów modowych.
481460
(220) 2018 01 22
TAXTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) T taxteam
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 księgowość, rachunkowość, prowadzenie
ksiąg, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo księgowe, usługi księgowe, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, audyt finansowy, audyt sprawozdań finansowych, doradztwo
związane z audytem, sporządzanie raportów biznesowych,
sporządzanie raportów gospodarczych, specjalistyczne
raporty w zakresie działalności gospodarczej, usługi podatkowe, doradztwo podatkowe (księgowość), przygotowywanie zeznań podatkowych, ustalanie wysokości podatków,
usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, analizy i raporty statystyczne, doradztwo
biznesowe, kadry i płace (payroll), usługi w zakresie strategii biznesowych, konsultacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, 36 doradztwo podatkowe, usługi związane
z podatkami, analizy finansowo-ekonomiczne, doradztwo
finansowe, doradztwo dotyczące podatków, doradztwo
ubezpieczeniowe, usługi realizacji płatności podatków, planowanie podatkowe, konsultowanie zeznań podatkowych.
481471
(220) 2018 01 22
DERKON REMONTY I INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin
(540) DERKON REMONTY I INWESTYCJE
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.02.01, 24.17.02
(510), (511) 37 montaż instalacji przemysłowych.

65

(210) 481499
(220) 2018 01 23
(731) WASILCZYK CEZARY, Warszawa
(540) WASILCZYK MEDICAL CLINIC
(510), (511) 44 usługi medyczne, badania i konsultacje medyczne, diagnostyka, leczenie i opieka medyczna, rehabilitacja lecznicza, prowadzenie szpitali, przychodni oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej.
(210) 481506
(220) 2018 01 23
(731) PIĄTEK BOŻENA, Siedlce
(540) Internetowe Biuro Kredytowe

(531) 26.02.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 kredyty handlowe, organizowanie kredytów,
finansowanie kredytów, udzielanie kredytów, ubezpieczenia
kredytów, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe,
biura kredytowe, usługi kredytowe, finansowanie kredytów
handlowych, udzielanie kredytu kupieckiego, usługi kredytu konsumenckiego, organizowanie ubezpieczenia kredytów, doradztwo dotyczące kredytów, udzielanie kredytów
studenckich, ubezpieczenie ryzyka kredytowego, ubezpieczenie od straty kredytu, udzielanie ubezpieczeń kredytów
hipotecznych, usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, ubezpieczanie ryzyka kredytowego [factoring], usługi
ubezpieczeniowe związane z udzielaniem kredytu, usługi
ubezpieczeniowe związane z umowami kredytowymi, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi
kredytowania nieruchomości, usługi udzielania pożyczek
i kredytów, usługi leasingowe, agencje kredytowe, organizowanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów komercyjnych, usługi zarządzania kredytami, usługi agencji kredytowych, organizowanie udzielania kredytów handlowych,
udostępnianie pożyczek i kredytów, pośrednictwo w umowach kredytowych, organizowanie finansów na kredyty hipoteczne, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych,
doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, doradztwo finansowe
związane z usługami kredytowymi, udzielanie kredytów pod
zastaw hipoteczny i pożyczek, doradztwo finansowe związane z usługami kredytów studenckich, usługi finansowe
w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, usługi w zakresie kredytów finansowych na rzecz eksporterów, doradztwo związane z organizowaniem kredytów hipotecznych,
usługi doradcze dotyczące kredytów, zapytania i konsultacje
kredytowe, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, usługi doradztwa związane z kredytem, usługi
w zakresie doradztwa kredytowego, doradztwo związane
ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, usługi doradcze
w zakresie kredytów hipotecznych, ocena sytuacji finansowej
i wystawianie raportów kredytowych, doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe,
sprawdzania zdolności kredytowej, sporządzanie raportów
kredytowych, dostarczanie ratingów kredytowych, usługi
weryfikacji kredytów biznesowych, dostarczanie informacji
o kredytach, usługi w zakresie informacji kredytowej, ocena
zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową
firm i osób fizycznych.
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(210) 481520
(220) 2018 01 24
(731) SZLĄZAK PIOTR ALENTO, Krępiec
(540) u Kawiarza

(531) 02.01.18, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, ryż, tapioka, sago, mąka, preparaty zbożowe, chleb, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
[przyprawy], przyprawy korzenne, lód, 41 usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], nauczanie, usługi rozrywkowe, zajęcia
sportowe i kulturalne.
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kosmetyczne, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, zapewnianie kursów
instruktażowych w zakresie usuwania zbędnego owłosienia,
prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
działalnością gospodarczą, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do zatrudnienia,
udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi
przygotowujących do wykonywania określonych zawodów,
kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
44 gabinety kosmetyczne, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi
manicure, usługi pedicure, usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji
ciała, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi
w zakresie zabiegów upiększających, usługi związane z prowadzeniem gabinetów kosmetycznych.
481547
(220) 2018 01 24
GAŁECKA AGNIESZKA, RUSINKIEWICZ MAŁGORZATA
UNCOVER MODELS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) uncover models WARSAW

(210)
(731)

(210) 481525
(220) 2018 01 24
(731) JEZIORSKA AGNIESZKA, Kraków
(540) Diamond Lashes

(531) 17.02.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 sztuczne rzęsy, kleje do mocowania rzęs, primery do rzęs, cleanery do rzęs, preparaty do mycia rzęs,
preparaty do pielęgnacji rzęs, kosmetyki do rzęs, henna
w proszku, płyny do mycia twarzy, maseczki na twarz, barwniki do celów kosmetycznych, preparaty upiększające, preparaty do pielęgnacji oczu, preparaty do pielęgnacji twarzy,
produkty do stylizacji rzęs, płatki pod oczy, taśmy do aplikacji
rzęs, waciki do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
produkty do aplikacji rzęs, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa
(również za pośrednictwem strony internetowej) produktów
takich jak: sztuczne rzęsy, kleje do mocowania rzęs, primery
do rzęs, cleanery do rzęs, preparaty do mycia rzęs, preparaty
do pielęgnacji rzęs, kosmetyki do rzęs, henna w proszku, płyny do mycia twarzy, maseczki na twarz, barwniki do celów
kosmetycznych, preparaty upiększające, preparaty do pielęgnacji oczu, preparaty do pielęgnacji twarzy, produkty
do stylizacji rzęs, płatki pod oczy, taśmy do aplikacji rzęs,
waciki do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, produkty do aplikacji rzęs, pęsety, sprzedaż wysyłkowa, usługi
doradcze dotyczące branży kosmetycznej, obsługa targów,
aukcje publiczne, aukcje internetowe, marketing, reklama,
obsługa targów on-line, reklama prasowa, reklama telewizyjna, reklama radiowa, reklama billboardowa, organizacja
i współudział w targach, udzielanie porad konsumentom,
organizowanie wystaw, pokazów związanych z promocja
powyższych świadczeń i towarów, 41 prowadzenie kursów
szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na kursach
zawodowych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi planowania kariery,
agencje modelek, doradztwo w zakresie planowania kariery,
modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi agencji
modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, usługi
agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi
agencji modelek i modeli związane z reklamą, zapewnianie
modelek i modeli do reklamy, zapewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, usługi menadżerskie świadczone
na rzecz modeli i modelek, usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz modeli i modelek.
(210) 481563
(220) 2018 01 24
(731) Johnson & Johnson, New Brunswick, US
(540) ACUVUE REVITALENS
(510), (511) 5 środki pielęgnacyjne do soczewek kontaktowych, mianowicie roztwory do dezynfekcji, czyszczenia, nawilżania, zabezpieczania, moczenia, przechowywania i płukania soczewek kontaktowych.
481596
(220) 2018 01 25
FOR NATURE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) CLEAR ENERGY
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 4 drewno opałowe, brykiety drzewne.
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481598
(220) 2018 01 25
DMOCHOWSKA EWA BIURO USŁUG
TURYSTYCZNYCH NAVIGATOR, Kołobrzeg
(540) navigator apartamenty.kolobrzeg.pl

(210)
(731)

(531)

12.01.03, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 26.11.01, 26.04.02,
26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania (mieszkania),
43 wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
(210) 481606
(220) 2018 01 25
(731) WIATR ELŻBIETA, Tarnów
(540) ELAWIATR

(531) 02.09.01, 14.05.02, 14.05.23, 27.05.01
(510), (511) 42 usługi związane z projektowaniem graficznym [sztuka], projektowanie rzeźb, statuetek, dzieł sztuki.
(210) 481614
(220) 2018 01 26
(731) MATERA ERWIN, Cegłów
(540) H HANSEATIC

(531) 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 zegary, zegarki, zegary i zegarki, małe zegary,
zegary elektroniczne, zegary słoneczne, zegary atomowe,
zegary kwarcowe, zegary mechaniczne, zegary cyfrowe, zegary stołowe, miniaturowe zegary, zegary podłogowe, zegary i zegarki elektryczne, biżuteria, zegary i zegarki, zegarki
elektryczne, zegarki elektroniczne, czasomierze [zegarki],
obudowy zegarów, zegarki damskie, zegarki kwarcowe, zegarki automatyczne, zegarki chronometryczne, zegarki eleganckie, zegarki stołowe, chronografy [zegarki], wszelkiego
rodzaju zegary i zegarki, obudowy do zegarów i zegarków,
wskazówki do zegarów i zegarków, zegary z radiem, zegary
w obudowie, zegary na biurko, skrzynki na zegarki, pudełka
na zegarki, wskazówki do zegarów, zegarki z budzikiem, obudowy do zegarów jako części zegarów, zegary z mechanizmami kwarcowymi, zegary stojące z wahadłem, zegary cyfrowe z radiem, zegary cyfrowe sterowane elektronicznie,
zegary zawierające elementy ceramiczne, obudowy [skrzynki] do zegarów, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
20 akcesoria do przechowywania ubrań, bankowe lady, barki
[meble], barki przenośne [meble], barki ruchome, barki ruchome [meble], biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka
do celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biurka z regulacją wysokości, boazeria meblarska, bufety
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ruchome [meble], cokoły [meble], cokoły [piedestały], dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne panele drewniane [meble], drewniane komody pokryte papierem ozdobnym, drewniane parawany z dekoracyjną
kratownicą, drewniane półki i stojaki [meble], duże wyściełane fotele, ekrany działowe w formie mebli, ekrany [meble],
ekrany [meble] do celów pokazowych, wystawowych, elementy dzielące przestrzeń [meble], elementy meblowe, garderoby, gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], gabloty szklane, gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone],
fronty szuflad, fronty do szafek, fronty do szaf i szafek, fotele
wypoczynkowe, fotele bujane, fotele, etażerki, kanapo-tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, komódki z szufladami,
osłony do koników, kraty do domowych kominków, komody,
komody [meble], komody ścienne, komplety mebli do salonu, konsole [meble], konsole [meble] do montażu sprzętu
elektronicznego [pulpity sterownicze], kontuary [meble],
kontuary [stoły], kredensy, kredensy [meble], kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła bankietowe, kufry [szafki], krzesła stołowe, kwietniki [meble], lady do celów prezentacji, lady
robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławki, ławy [meble], łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra i lusterka stojące, lustra (srebrzone szkło), małe dwuosobowe kanapy, meble, meble do eksponowania towarów, meble do oranżerii,
meble do pokojów dziecinnych, meble do przechowywania,
meble do salonu, meble do siedzenia, meble do wnętrz, meble do wyposażenia sklepów, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble domowe wykonane z drewna, meble drewniane, meble kuchenne, meble kuchenne
do zabudowy, meble kuchenne na wymiar, meble kuchenne
z regulacją wysokości, meble łazienkowe, meble na miarę
(do zabudowy), meble ogrodowe, meble ogrodowe drewniane, meble ogrodowe wykonane z drewna, meble sklepowe, meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudowy), meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble
tapicerowane, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wykonane głównie ze szkła, meble wykonane
z substytutów drewna, meblościanki, mocowane do ściany
stojaki na broń, okolicznościowe stojaki na kwiaty, osłony
do kominków, osłony do kominków (meble), osłony kominkowe, osłony kominkowe domowe [meble], osłony kominkowe [meble], otomany, panele będące częściami mebli, panele do podziału pomieszczeń [meble], panele drewniane
do mebli, panele meblowe, panele rozdzielające [przegrody],
panele tylne [części mebli], panele wystawowe w postaci
mebli, parawany działowe składane w stylu orientalnym (byoubu), parawany [meble], parawany [meble] używane jako
przepierzenia pokojów biurowych, parawany z jednym
skrzydłem [meble], podpórki do książek [meble], podpórki
pod książki, podstawki pod książki, podstawki pod laptopy,
półki do przechowywania [meble], półki [meble], postumenty pod doniczki na kwiaty, postumenty pod doniczki na rośliny, postumenty [meble], pościel do łóżeczek niemowlęcych
[inna niż bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], półki wiszące [meble],
półki ścienne [meble], przenośne panele działowe [meble],
przenośne przepierzenia [meble], przesłony ekspozycyjne
[meble], regały, ramy, pufy [meble], pudełka drewniane
do przechowywania zabawek, przesuwne ścianki działowe
do pokoi [przegrody meblowe], regały do przechowywania,
regały drewniane [meble], regały [meble], ruchome przepierzenia [meble], siedzenia [meble], siedzenia, sekcje boazeryjne do mebli, ściany działowe [meble], ścianki działowe w postaci mebli [przepierzenia], ruchome przesłony (ekrany)
[meble], sofy, skrzynki na zabawki, skrzynki i pudełka na zabawki, skrzynki drewniane do przechowywania zabawek,
skrzynie niemetalowe, skrzynie do przechowywania [meble],
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skrzynie, stojaki będące meblami wykonane z materiałów
niemetalowych, stojaki do butelek, stojaki do przechowywania czasopism [meble], stojaki do wystawiania materiałów
[meble], stojaki [meble] pod telewizor, stojaki [meble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, stojaki na telefony [meble], stojaki na wino [meble], stojaki na żywność,
stojaki, półki, stojaki wielofunkcyjne [meble], stoliki, stoliki
kawowe, stoliki nocne, stoliki przy kanapie, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki salonowe, stoliki z mozaiką, stoły, stoły
do jadalni, stoły do użytku w ogrodach, stoły kuchenne, stoły
marmurowe, stoły [meble], szafki na buty, szafki na broń,
szafki [meble], szafki łazienkowe z umywalkami, szafki łazienkowe, szafki do sypialni, szafki do przechowywania [meble],
szafki do przechowywania przedmiotów, szafki do przechowywania, szafki do łazienek, szafki na ubrania, szafki nocne,
szafki ścienne, szafki z lustrami, szafy, szafy [meble], szafy
wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, tablice do zawieszania
kluczy, tablice w postaci mebli, taborety, tapczany wykonane
z drewna, toaletki, toaletki [meble], toaletki z trzema lustrami,
wieszaki na klucze [meble], wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, wieszaki na krawaty, witryny, wolnostojące biurowe ścianki działowe, wolnostojące przepierzenia [meble], wolnostojące wieszaki
na ręczniki [meble], zestawy części [sprzedawane razem],
z których montuje się meble, zagłówki [meble], wyposażenie
łazienek w formie mebli, zestawy części [sprzedawane jako
całość] do montażu w meble, zestawy mebli, zestawy mebli
kuchennych, zewnętrzne meble, 21 artykuły porcelanowe
do celów dekoracyjnych, bibeloty [posągi] z porcelany, bibeloty wykonane ze szkła [ozdoby], bibeloty z porcelany, bibeloty z porcelany [posągi], ceramiczne ozdoby, ceramiczne
popiersia, ceramiczne statuetki, ceramiczne statuy, emaliowane pudełka, figurki ceramiczne, figurki szklane, figurki wykonane z ceramiki, figurki wykonane z porcelany kostnej, figurki wykonane z porcelany, figurki wykonane ze szkła
ozdobnego, figurki wykonane ze szkła ołowiowego, figurki
z kryształu, figurki z porcelany, figurki z porcelany, ceramiki,
gliny, terakoty lub szkła, figurki z terakoty, figurki z włókna
szklanego, figurki ze szkła, figurki ze szkła barwionego, kryształ [wyroby szklane], modele figurek [ozdoby] wyrabiane
z szkła, modele [ozdoby] zrobione z porcelany, modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z porcelany, modele pojazdów
[ozdoby] wyrabiane z szkła, modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z terakoty, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia
stołowe wykonane z porcelany, ozdobne figurki wykonane
ze szkła, ozdobne figurki wykonane z porcelany, ozdobne
kule szklane, ozdobne modele wykonane z porcelany,
ozdobne pudełka szklane, ozdobne rzeźby wykonane
ze szkła, ozdobne rzeźby wykonane z porcelany, ozdoby ceramiczne, ozdoby kryształowe, ozdoby szklane, ozdoby wykonane z kryształu [bibeloty], ozdoby wykonane z porcelany
[bibeloty], ozdoby z porcelany, ozdoby ze szkła [bibeloty],
porcelana, porcelanowa zastawa stołowa, porcelanowe jajka,
posągi z kryształu, posągi z porcelany, posągi ze szkła, posążki kryształowe, pudełka ceramiczne, pudełka szklane, pudełka z ceramiki, pudełka z emalii, pudełka z porcelany, rzeźby
ceramiczne, rzeźby kryształowe, rzeźby porcelanowe, rzeźby
szklane, rzeźby wykonane z porcelany, rzeźby wykonane
z terakoty, rzeźby z porcelany, rzeźby z terakoty, rzeźby
ze szkła, statuetki z kryształu, statuetki z porcelany, statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, statuetki z terakoty, statuetki ze szkła, statuy ceramiczne, statuy z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, statuy z terakoty, szklane popiersia, wyroby szklane malowane, szkło ozdobne, wyroby
artystyczne z kryształu, wyroby artystyczne z porcelany, wyroby artystyczne ze szkła, wyroby porcelanowe, wyroby
szklane malowane, donice ceramiczne, donice do roślin, do-
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nice na rośliny, donice szklane, doniczki ozdobne z porcelany, doniczki porcelanowe, doniczki szklane, miski na kwiaty,
misy na dekoracje kwiatowe, misy na rośliny, osłony na doniczki nie z papieru, osłony niepapierowe na doniczki,
ozdobne donice ceramiczne, ozdobne donice szklane, wazony, wazony na kwiaty, wazony z metali szlachetnych, wazony
ze szkła, artykuły gospodarstwa domowego, bloki na noże,
ceramiczna zastawa stołowa, ceramiczne serwisy do kawy,
ceramika do użytku kuchennego, cukiernice, cukiernice
nie z metali szlachetnych, cukiernice z metali szlachetnych,
czajniczki do herbaty, czajniki do herbaty [nieelektryczne],
czajniki nieelektryczne, dekoracyjne słoiki szklane z przykrywką, deski do krojenia, deski do krojenia chleba, deski
do krojenia do kuchni, deski do krojenia do użytku kuchennego, deski do krojenia kuchenne, deski do krojenia [kuchnia], deski do krojenia [z rowkami], deski do noży, deski do serów, dzbanki kuchenne, drewniane deski do krojenia
do użytku kuchennego, dzbanuszki, filiżanki, filiżanki
do kawy, filiżanki gliniane, filiżanki i kubki, filiżanki na herbatę,
głębokie naczynia kuchenne, gliniane wazony podłogowe,
imbryczki do herbaty, izolacyjne klosze do przykrywania
żywności, kafeterki, kieliszki do jajek, kinkiety nieelektryczne
[świeczniki], kosze do użytku domowego, kryształ [wyroby
szklane], kryształowe wyroby szklane rżnięte ręcznie, kubki
ceramiczne, kubki, kubki do kawy, kubki gliniane, kryształ[wyroby szklane], kryształowe wyroby szklane rżnięte ręcznie, kubki, kubki ceramiczne, kubki do kawy, kubki gliniane,
kubki porcelanowe, kubki szklane, kubki wykonane z porcelany, kubki z gliny garncarskiej, kubki z porcelany, maselniczki,
maty stołowe z tworzyw sztucznych, miski na cukierki, naczynia ceramiczne, naczynia, moździerze do użytku kuchennego, misy z metali szlachetnych, misy na kwiaty z metali
szlachetnych, misy ceramiczne, misy do podawania żywności, miski ze szkła, miski na owoce, miski na orzechy, naczynia
do serwowania potraw, naczynia kuchenne ceramiczne, naczynia na przystawki i dodatki do potraw, naczynia obiadowe z porcelany, naczynia stołowe wykonane z porcelany,
naczynia ze szkła, ozdobne stojaki nie z metali szlachetnych
stawiane na środku stołu, ozdobne stojaki z metali szlachetnych stawiane na środku stołu, ozdobne tace z metalu,
ozdobne wyroby porcelanowe, patery, patery szklane
na owoce, podkładki porcelanowe pod szklanki, podkładki
porcelanowe pod naczynia, podkładki pod szklanki nie z papieru i nie z tkanin, podkładki pod szklanki nie z papieru
i nie z materiałów tekstylnych, podkładki pod piwo nie z papieru i nie z tkanin, podkładki pod garnki, podkładki na stół
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, płytkie miski, pieprzniczki, przenośne pojemniki chłodnicze, nieelektryczne,
podstawki stołowe pod naczynia, podstawki pod szklanki
(zastawa stołowa), podstawki pod szklanki inne niż z papieru
lub z tkaniny, podstawki pod świeczki, podstawki pod gorące naczynia do podawania z piekarnika na stół, podstawki
pod garnki, podstawki pod czajniczki z herbatą, podstawki
na świeczki, pojemniki do schładzania [nieelektryczne], pojemniki do użytku domowego, porcelana, półmiski [tace],
półmiski do serwowania potraw, pokrywki termoizolacyjne
do talerzy i naczyń, pojemniki ze szkła, pojemniki termoizolacyjne, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do chłodzenia żywności, do użytku
domowego, porcelanowa zastawa stołowa, porcelana
ozdobna, pudełka dozujące serwetki papierowe, pudełka ceramiczne, pucharki, serwetniki, serwetniki nie z metali szlachetnych, serwisy do herbaty, serwisy do herbaty nie z metali szlachetnych, serwisy do herbaty z metali szlachetnych,
serwisy do kawy z metali szlachetnych, serwisy do kawy
nie z metali szlachetnych, serwisy do kawy z porcelany, ser-
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wisy do kawy [zastawa stołowa], serwisy [zastawy stołowe],
skarbonki [świnki], słoiki, dzbanki szklane, słoje do przechowywania, słoje do przechowywania ze szkła, solniczki, solniczki i pieprzniczki, spodeczki, spodki nie z metali szlachetnych, stojaki stołowe na gorące potrawy, świeczniki,
świeczniki nie z metali szlachetnych, świeczniki [oprawy],
świeczniki szklane, świeczniki z kutego żelaza, świeczniki
z metali szlachetnych, świeczniki z ochroną przed wiatrem,
szklana zastawa stołowa, szklane filiżanki, szklanki, kieliszki,
wyroby szklane malowane, szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, szkło [naczynia], tace do ciast, tace
do podawania nie z metali szlachetnych, tace do podawania
potraw, tace do użytku domowego, tace [gospodarstwo domowe], tace na posiłki, tace obrotowe, tacki na biżuterię, talerze dekoracyjne, talerze, talerze deserowe, talerze na przystawki, talerze nie z metali szlachetnych, talerze pamiątkowe,
talerze pamiątkowe [okolicznościowe], zestawy na cukier
i śmietankę, zimne okłady do utrzymywania niskiej temperatury żywności i napojów, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby porcelanowe,
wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, wyroby
szklane malowane, zastawa stołowa, zastawa stołowa inna
niż noże, widelce i łyżki, zastawa stołowa obiadowa, zastawa
stołowa z porcelany kostnej [inna niż sztućce], zdobione wyroby porcelanowe, zdobione wyroby z porcelany, zestawy
filiżanek do kawy składające się z małych filiżanek i spodków,
wazony podłogowe, wazony szklane podłogowe, wazy
do zup, wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, termoizolowane naczynia domowe z porcelany, termoizolowane naczynia domowe z ceramiki, termoizolowane
naczynia domowe ze szkła, termoizolacyjne pojemniki
na żywność lub napoje, termoizolacyjne pojemniki na żywność, talerze ze szkła, 24 pościel, bielizna pościelowa, bielizna
pościelowa i stołowa, bielizna stołowa i pościelowa, bielizna
pościelowa i koce, narzuty pikowane [artykuły pościelowe],
artykuły tekstylne do użytku jako pościel, bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, tkaniny tekstylne
do użytku w produkcji pościeli, futerały tekstylne na koszule
nocne, dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych robione ręcznie, 25 bielizna nocna, szlafroki, szlafroki
wypoczynkowe, podomki [szlafroki], koszule, koszule codzienne, koszule zapinane, koszule eleganckie, koszule nocne, tkane koszule, koszule z dzianiny, koszule do spania, damskie koszule nocne, komplety koszulek i spodenek, okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, krótkie okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, piżamy, jednoczęściowe
piżamy, krótkie piżamy damskie, spodnie do piżamy, jedwabne krawaty, odzież jedwabna, szaliki jedwabne, 28 ozdoby
choinkowe, niejadalne ozdoby choinkowe, dekoracje i ozdoby choinkowe, ozdoby choinkowe [inne niż jadalne lub służące do oświetlenia], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], dekoracje świąteczne
i sztuczne choinki.
(210) 481615
(220) 2018 01 26
(731) KONARCZAK REMIGIUSZ TELE MAX, Lipno
(540) ARMAGEDON
(510), (511) 41 organizowanie imprez i zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych,
prowadzenie imprez sportowych na żywo, planowanie
i przeprowadzanie imprez, organizowanie i zarządzanie im-
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prezami sportowymi, produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych.
(210) 481621
(220) 2018 01 25
(731) HELIŃSKA AGNIESZKA DARKSTAR, Częstochowa
(540) Darkstar

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych,
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów informatycznych,
tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich, usługi informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, outsourcing IT,
usługi serwisowe komputerów, systemów komputerowych,
sieci internetowych, oprogramowania, usługi administracyjne dotyczące stron internetowych i serwerów, utrzymanie infrastruktury IT, integracja rozwiązań informatycznych,
projektowanie systemów bezpieczeństwa i budowa sieci
pamięci masowych, wdrażanie i administracja sieci komputerowych, usługi konfiguracji sieci komputerowych, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania
oprogramowania, systemów i sieci komputerowych.
(210) 481699
(220) 2018 01 29
(731) PAROL, TRAWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Koszalin
(540) Optyrisk
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 16 instrukcje
obsługi programów komputerowych, 41 usługi szkoleniowe
w dziedzinie oprogramowania komputerowego.
481744
(220) 2018 01 30
STOWARZYSZENIE MOTOCYKLIŚCI WHITE ARROWS,
Chlebnia
(540) WHITE ARROWS
(510), (511) 41 dostarczanie informacji dotyczących sportów motorowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, instruktaż w zakresie wyścigów motocyklowych,
kultura fizyczna, organizacja imprez sportowych, organizacja
zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych,
organizowanie konkursów sportowych, organizowanie rajdów motocyklowych, organizowanie szkoleń sportowych,
organizowanie turniejów sportowych, organizowanie wyścigów motocyklowych, prowadzenie imprez sportowych
na żywo, szkolenia sportowe, szkolenie z jazdy na motocyklu, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej,
usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, usługi
klubów sportowych, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rozrywkowe, zajęcia
sportowe i kulturalne, zapewnianie obiektów sportowych
do zawodów motocyklowych.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

477292, 479055, 479071, 479398, 480850, 481418

2

479398

3

474068, 475132, 479249, 479411, 479844, 479845, 480382, 480398, 480401, 481156, 481434, 481525

4

479062, 479428, 479438, 481596

5

473719, 477292, 477904, 479055, 479071, 479756, 479825, 479844, 479845, 480081, 480406, 480850, 481164,
481166, 481364, 481418, 481563

6

478342, 479075, 479398, 480389

7

478017, 480416

8

478010, 480060

9

477644, 478010, 478017, 478302, 478506, 478645, 479075, 479154, 479261, 480139, 480140, 480414, 480605,
480797, 480841, 480846, 480896, 480942, 481015, 481301, 481316, 481334, 481411, 481412, 481450, 481699

10

478010, 478506, 479133, 479756

11

478017, 478342, 478645, 479075, 479133, 480060, 480192, 480404, 480416, 481015, 481444

12

475132, 480443

14

479249, 480139, 480140, 480389, 480398, 480401, 481044, 481450, 481614

16

463237, 463240, 463241, 470655, 477644, 478506, 478994, 479000, 479115, 479249, 479701, 479702, 479703,
479706, 479707, 479720, 479844, 479845, 479889, 480139, 480140, 480145, 480389, 480414, 480605, 480778,
480779, 481384, 481450, 481699

17

479720

18

463237, 463240, 463241, 480139, 480140, 480398, 480401, 480451, 481044, 481450

19

478342, 479070, 479398, 480071, 480192, 480389

20

478342, 480389, 481427, 481614

21

463237, 463240, 463241, 468964, 478119, 478342, 480060, 480389, 481384, 481441, 481444, 481614

24

481003, 481006, 481614

25

463237, 463240, 463241, 478114, 478349, 479152, 479243, 479249, 479749, 480084, 480139, 480140, 480172,
480398, 480401, 480665, 480802, 480942, 480995, 481003, 481006, 481044, 481384, 481404, 481450, 481614

28

463237, 463240, 463241, 481614

29

477671, 477859, 478242, 478246, 478248, 478249, 478252, 478253, 478254, 478257, 478259, 478262, 479072,
479172, 479300, 480427, 480451, 480758, 480892, 481237, 481444

30

468964, 470655, 477671, 477859, 478459, 479035, 479064, 479172, 479173, 479666, 479667, 480412, 480687,
480892, 481237, 481444, 481520

31

477292, 477294, 479072, 479300, 480425, 480427

32

479003, 479072, 480168, 480655, 481237, 481275

33

479878, 479894, 479904, 480103

34

479834

35

463237, 463240, 463241, 468964, 471892, 476618, 477863, 478114, 478302, 478342, 478349, 478890, 478929,
478994, 479000, 479035, 479047, 479064, 479071, 479133, 479154, 479249, 479398, 479428, 479438, 479508,
479701, 479702, 479703, 479706, 479707, 479749, 479756, 479814, 479841, 479859, 479862, 479901, 479906,
480058, 480084, 480145, 480172, 480385, 480389, 480414, 480416, 480443, 480615, 480778, 480779, 480832,
480846, 480942, 480944, 480980, 481331, 481384, 481400, 481404, 481408, 481413, 481414, 481419, 481427,
481429, 481444, 481450, 481460, 481525, 481547
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1

2

36

477863, 478929, 479230, 479607, 479814, 480389, 480398, 480443, 480615, 480797, 480832, 480846, 480944,
481301, 481384, 481400, 481408, 481429, 481460, 481506, 481598

37

465868, 468066, 475132, 476618, 478588, 478593, 479233, 479607, 480389, 480416, 480443, 480839, 481413,
481414, 481419, 481471

38

478302, 479154, 480385, 480414, 480615, 480846, 480943, 480944, 481413, 481414, 481419, 481450

39

465868, 477557, 479233, 479398, 479428, 479438, 479841, 480389, 480398, 480416, 480846, 480943, 480944,
481237, 481240, 481384

40

471892, 476618, 478588, 478593, 480172, 480416

41

463237, 463240, 463241, 466309, 477644, 477863, 478506, 478929, 478994, 479000, 479243, 479249, 479300,
479701, 479702, 479703, 479706, 479707, 479814, 480145, 480373, 480389, 480398, 480414, 480615, 480778,
480779, 480780, 480783, 480846, 480942, 481331, 481384, 481413, 481414, 481419, 481450, 481520, 481525,
481615, 481699, 481744

42

466309, 468066, 477863, 479154, 480139, 480140, 480385, 480389, 480615, 480797, 480846, 481015, 481031,
481411, 481412, 481413, 481414, 481419, 481606, 481621

43

468964, 470655, 477859, 479300, 479841, 479889, 480085, 480362, 480398, 480657, 480846, 480963, 480965,
481237, 481384, 481444, 481598

44

468066, 478118, 479756, 480766, 481331, 481413, 481414, 481417, 481419, 481499, 481525

45

480058, 480389, 480615, 480846, 481400, 481450

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

1816 PODPIWEK KUJAWSKI PRODUKT
TRADYCYJNY
A 1980
AB frost świeżość jakość marka
ABEL
ACTISOFT
ACUVUE REVITALENS
AD Ars Dentistica
AdBi
ALLEGRO FINANSE
ant industrial software solutions
ant przemysłowe systemy informatyczne
ARMAGEDON
AS Abacus Serwis
ASEPTOR
ASPARGIUM
AUTO SZKOŁA
Ava LABORATORIUM AKTYWATOR
MŁODOŚCI PROFESSIONAL
awas TECHNOLOGIE OCHRONY
ŚRODOWISKA Bez kropli ryzyka
AZ
Barek u Ewy
Beelize
bellbox
bellbox.pl
Betania
Biflorin LGG BABY
BIOPEP-UWM
Biuro Rachunkowe FAKTURKA
Boho Zone
BONOLOCO
Born2be - Wejdź po styl
BRAVO
BRUKATTI
C- VIT+
CAR SPA
CLEAR ENERGY
Coinbaq
CVIT+
Darkstar
DERKON REMONTY I INWESTYCJE
desa UNICUM
Di sella
Diamond Lashes

481275
480963
481237
480758
481003
481563
481417
480425
480797
481411
481412
481615
480832
479133
481164
480780
479411
480416
479243
479889
480084
481419
481413
480139
479825
478890
479862
478349
471892
479749
480362
480071
477292
475132
481596
481429
477294
481621
481471
480389
479666
481525

Dr.Josef
DRK LOGISTIC
DRÓB PREMIUM
DUFT & DOFT
DZIENNIK ŁOWCY PRZYGÓD
PLANET KIWI BLOG
E ENTERPRISE IT
e! SZYMANSKA
EB Edu Bears solutions for education
ELAWIATR
EleganSe EQUESTRIAN
Enäveri
envy
EPOK
ESKIMO
EUROLOAN
EVITA
f faces YOUR BETTER LOOK
FAKTURKA
FCH
FERVEX ExtraTabs
FEZZ AUDIO
FF FACE2FACE BUSINESS CAMPUS
FIGULINA
Fiku Miku
FINCORES BUSINESS SOLUTIONS
FOLPLAST
FOLWARK WĄSOWO
Fruttisecco
FRUTTISECCO
GLO
Grupa Energia
GUARD
H HANSEATIC
HOTEL „AJAX” RESTAURACJA „AJAX”
humi CALC+
InfoDług
INSPIRACJE PROSTO Z TARGU
Internetowe Biuro Kredytowe
IQ PARTNER
IQ PARTNERS
juzan
K KELS
K.S.RUCH W.HAJDUKI 1920 KRS
KABI

480802
481240
478242
480382
480414
481031
478118
477644
481606
480995
466309
478017
479834
480398
481301
480060
481331
479859
480404
477904
481334
481384
480783
480657
477863
479720
479300
479878
479894
479047
477557
480850
481614
480965
479071
479814
480892
481506
480944
480943
479055
476618
463237
478342
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1

KARLLA ROCKA
KAYA
KAYA
KDM NIERUCHOMOŚCI
klarta
KOMPARIO
Konesso
Korona Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
kotliński
KROSNO BRILLIANCE IN GLASS SINCE 1923
KRÓLIK POLSKA RASA RODZIMA
LANDULOSIN
LARICO COFFEE
M!
Machnik
magazyn Najbliżej Rolnika
maizgran
MARKETING HUB
MD Partner Ubezpieczenia
MEDIFOLIC
meetfaces
MetaChemiBio
MetaComBio
michaś
MicroBACTI
MONETEASY
MONILO LONDON
monnari BAGS & SHOES
MS Fruttisecco
mybasic
Nature Story
navigator apartamenty.kolobrzeg.pl
NIEBO TAK
NikArt marketing solutions
NYNEK
ONCOREVIEW
OPHTHATHERAPY
Optyrisk
Orzech-e EKOORZECH
pasjo
PASTA TOMMASO
PĄCZEK W MAŚLE
Penguin
PLANTALUX
PLATINUM garden
Polinar
POTBLOCK
Pražská Čokoládová Manufaktura
PRAGUE HANDMADE CHOCOLATE
QUIN

73

2

1

2

480766
479844
479845
479607
478645
479154
481444

Rags’y
RAJD ŻUBRÓW
Rokita EKOMIAŁ
Roland MODA MĘSKA
RUCH CHORZÓW 1920 KRS
RUCH CHORZÓW 1920 R
Rzecz o Historii
Serenissima Dąbrowka Ecclaesie
Tremesnensis Atulit 965
Serenissima Dąbrowka Ecclea
Tremesnensi obtulit Anno D. 965 M4S1 1
Smaki Indii RESTAURACJA
SMOGOTIERA
SOKOŁÓW DRÓB PREMIUM PIERSIÓWKA
SOKOŁOWSKA Wysoka Jakość 100 g
produktu otrzymano ze 109 g mięsa z fileta
kurczaka bez dodatku FOSFORANÓW
bez GLUTAMINIANU SODU PRODUKT
BEZGLUTENOWY
SOKOŁÓW GOLD SERIA PREMIUM
KRAKOWSKA Sucha G ORIGINAL PRODUCT
SOKOŁÓW KABANOSY AMERYKAŃSKIE
GOLD QUALITY wysoka zawartość białka
bez dodatku fosforanów NA 100g
PRODUKTU 185g mięsa G GOLD
ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA
SOKOŁÓW KABANOSY ARGENTYŃSKIE
GOLD QUALITY wysoka zawartość białka
bez dodatku fosforanów NA 100g
PRODUKTU 185g mięsa G GOLD
ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA
SOKOŁÓW KABANOSY FRANCUSKIE GOLD
QUALITY źródło białka bez dodatku
fosforanów NA 100g PRODUKTU 185g
mięsa G GOLD ORYGINALNE TYLKO
Z SOKOŁOWA
SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE GOLD
QUALITY źródło białka bez dodatku
fosforanów NA 100g PRODUKTU 185g
mięsa G GOLD ORYGINALNE TYLKO
Z SOKOŁOWA
SOKOŁÓW KABANOSY TURECKIE GOLD
QUALITY wysoka zawartość białka
bez dodatku fosforanów NA 100g
PRODUKTU 173g mięsa G GOLD
ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA
SOKOŁÓW KABANOSY WĘGIERSKIE GOLD
QUALITY wysoka zawartość białka
bez dodatku fosforanów NA 100g
PRODUKTU 182g mięsa G GOLD
ORYGINALNE TYLKO Z SOKOŁOWA
SOKOŁÓW KABANOSY WŁOSKIE GOLD
QUALITY źródło białka bez dodatku
fosforanów NA 100g PRODUKTU 185g
mięsa G GOLD ORYGINALNE TYLKO
Z SOKOŁOWA
SOWAR
Spark and Mortar

478119
479249
479438
480172
463240
463241
479115

481408
479172
481441
480451
480406
480412
479064
465868
480605
481418
479261
479230
480081
480615
479901
479906
479173
481364
480385
479152
480401
479904
478114
481434
481598
480140
480839
480085
479000
478994
481699
479428
480665
479667
470655
479398
481015
479062
480443
481166
468964
481156

480778
480779
477859
480192

478246
478248

478253

478252

478249

478259

478257

478254

478262
479075
479756
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SP-LEGAL
Sweetburger
SwitchView
T taxteam
TECHMAR
TeleMedik
THE BODY SHOP SPA OF THE WORLD
THERMOTEX
THINS
TONNICA
TOROIDY TRANSFORMATORY LACHOWSKI
TOTAL minerals 5561 mg/l PARADISE
WATER RAJ TATR AFTER ALCOHOL
TYZENHAUZ
u Kawiarza
UADO
uncover models WARSAW
V VEX
VECTOR rok założenia firmy: 2011
vector usługi specjalistyczne
VIDAR

2

480058
480687
479070
481460
480896
479508
474068
481006
477671
480841
481316
480168
479841
481520
481044
481547
481400
478593
478588
478010

Nr ZT09/2018
1

Video Love Story
VILLARO
VOGUE POLSKA
VOXVERITAS
WASILCZYK MEDICAL CLINIC
WAWEL M!
WE CARE
WHITE ARROWS
WIKI MEBLE
WRAŻLIWSZA STRONA HIP HOPU
wzgórza świata
XJ ENERGY DRINK
yellow tenis
ZAKOPIAŃSKIE
Zielony DeteKtyw...
Zielony smak
Zioła Małgorzaty
ZŁOTE KURPIE
ŻAPPKA
ŻEGLUGA BYDGOSKA OT Logistics Group

2

480980
481404
481450
478929
481499
479035
478506
481744
481427
480942
479072
480655
480373
480103
480145
480427
478459
479003
480846
479233

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.
647508
851410
1229978
1262404
1289241
1387489
1387494
1387499
1387500
1387501
1387502
1387503
1387504
1387527
1387554
1387556
1387559
1387581
1387591
1387628
1387636
1387640
1387656
1387665
1387683
1387689
1387700
1387734
1387749

LACURA (2017 12 19)
3
ILIFE (2018 01 18)
9
Gulliver (2018 01 22)
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
18, 25, 35
Ani Lorak (2017 08 19)
41
2018 01 16)
CFE: 24.17.10, 26.01.03, 29.01.13
9
RISE (2017 12 05, 2017 06 06)
12
The Oscar Valladares (2017 12 21)
34
FORINDA (2017 11 07, 2017 10 26)
5
ALMION (2017 11 07, 2017 10 26)
5
FIVOTTA (2017 11 07, 2017 10 26)
5
AYOLA (2017 11 07, 2017 10 26)
5
FORTOFIL (2017 11 07, 2017 10 26)
5
BLUMIRA (2017 11 07, 2017 10 26)
5
ZOLTAN (2017 11 17, 2017 10 19)
33
KING RABBIT (2017 11 23, 2017 07 13)
33
LE JOUR SE LEVE (2017 11 15,
3
2017 06 01)
Emil Frey Select (2017 11 14,
12, 35, 36,
37
2017 10 13)
NLSTORE (2017 10 11)
CFE: 27.05.10
3, 5, 21, 29, 30, 32, 35, 39, 41
JOYCO (2017 07 06)
CFE: 01.03.01, 03.01.06, 03.07.05, 08.01.19,
30
19.03.03, 24.01.05, 29.01.15
LIPILLA (2017 11 07, 2017 10 26)
5
faerdasi (2017 11 20)
CFE: 28.03.00
25
ELECCITY (2017 12 06)
12
ASLI (2017 08 08)
CFE: 28.05.00
33
ENCAVIS (2017 09 29, 2017 04 03)
4, 36
i study (2017 11 27)
CFE: 04.05.21
20
BO SHI (2017 11 27)
CFE: 02.01.01, 09.07.22, 16.03.13,
9
21.03.21, 28.03.00
LINDALGIN (2017 11 08, 2017 10 26)
5
NATURE QUEEN (2017 08 15,
3, 5
2017 03 01)
mimilash (2017 07 20)
CFE: 02.09.12, 27.05.07, 29.01.12
44

1387761
1387762
1387771
1387774
1387813
1387848
1387849
1387864
1387878
1387885
1387888
1387951
1387958
1387991
1388014
1388035
1388059
1388076
1388110
1388113
1388117
1388149

2017 11 08)
CFE: 28.03.00
33
2017 11 08)
CFE: 28.03.00
31
K (2017 11 27)
CFE: 27.05.01
11
LYFE (2017 11 27)
CFE: 27.05.01
9
SIMCHENG (2017 09 13)
CFE: 26.01.16, 26.13.25, 27.05.02, 28.03.00
7
COREVINTE (2017 06 21, 2017 06 19)
5
2017 06 21, 2017 06 19)
CFE: 28.05.00
5
PLUS Professional Lubricant Service
(2017 07 03, 2017 06 17)
CFE: 26.11.01, 27.05.10, 29.01.12
37, 39, 40, 42
eros (2017 11 27, 2017 11 17)
CFE: 27.05.17
25
Talea (2017 11 27)
CFE: 01.15.15, 27.05.01
11
Jaonifer (2017 11 27)
CFE: 26.11.03, 27.05.01
25
GULN (2017 11 20)
CFE: 05.01.01, 27.05.01
17
OUKITEL (2017 11 27)
CFE: 27.05.01
9
LUX (2017 12 11)
CFE: 27.05.17
25
PACE (2017 09 04, 2017 03 09)
7, 9, 37
JAVA PREMIUMCAFE (2017 11 16, 2017 05 19)
CFE: 01.15.11, 26.03.13
30
luxxa underwear (2017 05 22)
CFE: 02.09.01, 27.03.02, 27.05.10, 29.01.12 25, 35
GRN (2017 09 18)
CFE: 27.05.17
25, 28
Win-Win (2017 11 27)
CFE: 27.05.01
8
LUHAILANSHENG (2017 11 29)
CFE: 26.13.25, 28.03.00
5
ROMANTIC (2017 11 29)
34
2017 12 20)
CFE: 28.03.00
42

76
1388150
1388180
1388184
1388191
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NUOERFLOC (2017 12 20)
LASFERNANDO (2017 08 15)
2017 11 08)
CFE: 28.03.00
2017 11 20)
CFE: 26.01.01, 26.04.03, 29.01.13

35
18
30
7

1388218
1388219
1388231

Nr ZT09/2018

KDYSAUNA (2017 11 27)
CFE: 26.01.01, 27.05.08
Selinus Group (2017 11 07)
CASA VENERD (2017 11 17, 2017 10 27)
CFE: 27.05.02, 29.01.12

11
36
33

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

3

647508,

4

1387665

1387556,

1387581,

1387734

5

1387499,
1387628,

1387500,
1387700,

1387501,
1387734,

1387502,
1387848,

1387503,
1387849,

1387504,
1388113

7

1387813,

1388014,

1388191

8

1388110

9

851410,

1289241,

1387689,

1387774,

1387958,

1388014

11

1387771,

1387885,

1388218

12

1387489,

1387559,

1387640

1387991,

1388059,

17

1387951

18

1229978,

20

1387683

21

1387581

25

1229978,

28

1388076

29

1387581

30

1387581,

31

1387762

32

1387581

33
34

1387581,

1388180

1387636,

1387878,

1387888,

1387591,

1388035,

1388184

1387527,

1387554,

1387656,

1387761,

1388231

1387494,

1388117

35

1229978,

1387559,

1387581,

1388059,

1388150

36

1387559,

1387665,

1388219

37

1387559,

1387864,

1388014

1387864

39

1387581,

40

1387864

41

1262404,

1387581

42

1387864,

1388149

44

1387749

1388076

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.
472030
472326
472495
468879
473804
472806

472001
472802
475729
476328
476803
470854
477012

Bayer Intellectual Property GmbH
2017 09 26
3, 5, 31
EBAY INC. (A DELAWARE CORPORATION)
2017 11 07
20, 35
THE SAUL ZAENTZ COMPANY
2017 11 16
9, 16, 28, 30, 32
Sky UK Limited
2017 11 21
9, 35, 38, 41
Amazon Technologies, Inc.
2017 11 28
42
Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, en abrégé: SITA, Société
coopérative
2017 12 04
9, 35, 42
Jaguar Land Rover Limited
2017 12 11
25, 41
EDGAR RICE BURROUGHS, INC.
2017 12 18
35, 41
DLG e.V.
2018 01 09
35
Facebook, Inc.
2018 01 16
35
BRACTWO ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA
2018 01 25
14, 16, 25, 41
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.
(INDITEX S.A.)
2018 02 08
25
ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
2018 02 08
18, 25

477012
478985
475906
473568
478546

476490
477317
475147
477348
477360
464806
477414

ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
2018 02 08
18, 25
Fresenius Kabi AG
2018 02 05
5
NEXT RETAIL LIMITED
2018 02 06
9, 25, 28, 42
GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA
2018 02 01
4
VOLENTI KANCELARIE PRAWNE
I FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 02 06
35, 36, 45
TRUS ANNA; TRUS MARIUSZ
2018 02 07
5
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 02 13
5, 16
Australasian Conference Association Limited
2018 02 13
32
NOVARTIS AG
2018 02 12
5
Bionorica SE
2018 02 12
3, 5, 44
BUKSA SŁAWOMIR BUXA
2018 02 12
10, 25
NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 02 13
5, 16, 24, 25

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
na podstawie art. 1526a ustawy – Prawo własności przemysłowej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.
1370420

OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 02 14
5
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