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Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 1461 ust. 1 i 3, art. 1526 ust. 1 i 2 oraz art. 2331 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów
wydanych na podstawie art. 152 powołanej ustawy – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych
znakach towarowych.
W Biuletynie ogłasza się informacje o:
 zgłoszonych znakach towarowych,
 wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych,
 informację o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer zgłoszenia,
– datę zgłoszenia,
– datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
– nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz jego miejsce zamieszkania lub siedzibę i kraj (kod),
– prezentację znaku towarowego,
– klasy elementów obrazowych wg klasyfikacji wiedeńskiej,
– wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe oraz wykaz towarów i/lub usług.
Ogłoszenia o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych
publikowane są w układzie numerowym i zawierają:
– numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,
– określenie znaku towarowego,
– datę wyznaczenia międzynarodowego znaku towarowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– datę uprzedniego pierwszeństwa,
– klasy towarowe.
Ogłoszenia o sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego lub wyznaczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego publikowane są w układzie numerowym według numeru
zgłoszenia lub numeru rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, wobec którego wpłynął sprzeciw i zawierają:
– numer zgłoszenia wobec którego wpłynął sprzeciw,
– nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,
– datę wniesienia sprzeciwu,
– numery klas objętych sprzeciwem,
Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym. Po wykazie ogłoszeń o wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znakach towarowych publikowane są wykazy wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych
w układzie klasowym.

***
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego
lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego lub międzynarodowego znaku towarowego wyznaczonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1526a i art. 15217 - ustawy Prawo własności przemysłowej).
***
Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Nr ZT11

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.
464232
(220) 2016 11 22
PULSAR ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PULSAR ENERGIA
(210)
(731)

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż energii elektrycznej i gazu.
(210) 464809
(220) 2016 12 06
(731) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) mBank Uważni w sieci
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne
nośniki danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, kompaktowe, dyskietki, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji, maszyny liczące i sumujące, pamięci
komputerowe, wykrywacze fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, karty magnetyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty kredytowe
i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalonymi,
zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych,
35 świadczenie usług - także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych w tym portali społecznościowych obejmujących: usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą i handlową oraz w prowadzeniu działalności
gospodarczej, usługi w zakresie udzielania informacji gospodarczych, usługi w zakresie handlowych informacji i porad
udzielanych klientom i potencjalnym klientom, usługi udzielania odbiorcom usług bankowych informacji gospodarczych, prognozy ekonomiczne, usługi pomocy w zakresie
działalności gospodarczej związane z zakładaniem banków
i spółek prawa handlowego, 36 usługi bankowe i finansowe,
usługi bankowe i finansowe przy użyciu technik i technologii
teleinformatycznych, usługi bankowe i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii teleinformatycznych, działalność finansowa monetarna, świadczenie - także
przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych w tym
portali społecznościowych - usług, które obejmują: usługi
konsultacyjne- doradcze w sprawach finansowych, usługi
udzielania: informacji przeznaczonej dla odbiorców usług
bankowych o ich sytuacji finansowej, pomocy w zakresie
gospodarowania finansami odbiorców usług bankowych,
informacji przeznaczonej dla odbiorców i/lub potencjalnych
odbiorców usług bankowych o możliwościach korzystania
z produktów i usług bankowych, analizy finansowe, usługi
w zakresie: emisji i obsługi kart kredytowych i debetowych,
bonów, czeków podróżnych, emisji i obrotu papierami wartościowymi, wyceny finansowej i pośrednictwa giełdowego,
usługi inwestycyjne, usługi w zakresie funduszy inwestycyj-

nych, usługi: prowadzenia rachunków bankowych, obsługi
oraz przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, otwierania akredytyw, udzielania kredytów
oraz pożyczek, transakcji finansowych i elektronicznego
transferu kapitału, usługi: maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi powiernicze i depozytowe,
usługi w zakresie: wymiany walut, operacji wekslowych
i czekowych, udostępniania skrytek sejfowych, nabywania
i zbywania wierzytelności pieniężnych, nabywania i zbywania nieruchomości, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
udzielania kredytów i pożyczek, udzielania i potwierdzania
poręczeń, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi
oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą,
dokonywania obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenia kont depozytowych papierów wartościowych,
przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych,
doradztwa bankowego i ubezpieczeniowego, prowadzenia
działalności akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych,
pełnienia funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych
i inwestycyjnych, administrowania funduszami na zlecenie
organów państwowych i innych osób, usługi: prowadzenia
rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów
uczestników funduszy inwestycyjnych, przyjmowania zleceń
nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, dokonywania zamiany wierzytelności na składniki
majątku dłużnika, prowadzenia skupu i sprzedaży wartości
dewizowych, pośrednictwa w dokonywaniu przekazów
pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 45 Usługi prawne w zakresie zakładania banków i spółek prawa
handlowego.
468749
(220) 2017 03 13
BIEŃKOWSKA TAMARA TAMARA BIEŃKOWSKA
& SPARING PARTNERS, Jabłonna
(540) sparring partners
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.21
(510), (511) 16 książki, w tym podręczniki i poradniki, druki,
czasopisma, publikacje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, reprodukcje, reprodukcje graficzne, materiały piśmienne,
afisze, plakaty, foldery, broszury, prospekty, katalogi, materiały informacyjne i reklamowe, kalendarze, notatniki, notesy,
torby i torebki do pakowania, zeszyty, kartki okolicznościowe,
koperty, materiały drukowane, 35 usługi w zakresie: analizy
rynkowe, badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, informacja
o działalności gospodarczej, kreowanie wizerunku firm, usług,
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towarów, opinie (sondaże), organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradztwo
handlowe), pośrednictwo pracy, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, udzielanie porad w zakresie metod
i technik sprzedaży, usługi opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych dla pracowników, kadr zarządzających
przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń
i materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem portalu
internetowego, systematyzacja komputerowych baz danych,
opracowania i organizowania programów promocyjnych,
wyszukiwania informacji w plikach informatycznych dla
osób trzecich, organizowanie wystaw w celach handlowych,
41 usługi coachingu, prowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających oraz pracowników, w tym w formie gier rozwojowych,
usługi indywidualnego lub grupowego coachingu dla kadr
zarządzających przedsiębiorstw i personelu, trening rozwoju
osobistego, trening umiejętności zawodowych, usługi w zakresie doradztwa zawodowego, porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, informacje o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, publikowanie książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, tłumaczenia, organizowanie seminariów,
kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie
konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, eventów tematycznych, kształcenie praktyczne, informacja on-line odnośnie nauczania, rozrywki, działalności
kulturalnej, publikacja i wydawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci danych lub w połączeniu
z usługami świadczonymi on-line, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych,
organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, opracowywania i wdrażania programów rozwojowych dla personelu, szkolenia i warsztaty z zakresu organizacji pracy i zarządzania, organizowanie szkoleń biznesowych,
prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu, szkolenie związane z karierą zawodową, usługi w zakresie
tłumaczeń, organizowanie wystaw edukacyjnych.

drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
25 odzież, odzież sportowa, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry,
zabawki i sprzęt sportowy ujęte w tej klasie, 35 usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie produkcji
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi
badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy,
38 usługi w zakresie agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych, usługi,
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego,organizowania systemów
transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych-Internetu, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, 41 usługi rozrywki i nauczania:
organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji
radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacji nauczania, usługi wynajmowania studia
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań
filmowych, dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, usługi w zakresie obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej, 45 usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielanie licencji
dotyczących praw własności intelektualnej.

(210) 469080
(220) 2017 03 20
(731) FILM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) 303 DYWIZJON

(210)
(731)

(531) 21.03.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby perfumeryjne, 9 programy
telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry komputerowe, 16 papier, karton i wyroby
z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, kalendarze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje

470005
(220) 2017 04 05
GEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) SMARTQUARTZ
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(210)
(731)

471662
(220) 2017 05 15
GRUPA EKOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sierakowice Prawe
(540) GRUPA eKOENERGIA SP. Z O.O.

(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 6 materiały metalowe, elementy konstrukcyjne, budowlane, 11 urządzenia do ogrzewania, instalacja
do ogrzewania wodnego, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe,
płynne i gazowe, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne i rozbiórkowe, budownictwo, rozbiórka budynków, 42 usługi
projektowania, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie budowlane, 45 usługi w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, monitoring alarmów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych.
(210)
(731)

472096
(220) 2017 05 25
PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) plus music
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne,
komputery i sprzęt przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji
danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy kinematograficzne, optyczne, do celów dydaktycznych, odtwarzacze plików muzycznych lub multimedialnych, odtwarzacze treści audio, wideo lub audiowizualnych, słuchawki
do urządzeń odtwarzających dźwięk, aparaty fotograficzne,
mikrofony, głośniki, pamięci zewnętrzne, odtwarzacze nośników danych, dekodery telewizyjne, dekodery internetowe,
radioodbiorniki, odbiorniki telewizyjne, 35 usługi polegające
na: rejestrowaniu, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji (komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu zbiorami informatycznymi,
usługi polegające na: sporządzaniu kopii dokumentów, usługi kompilacji danych dla osób trzecich, reklama, badania rynku, usługi pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet, informacja o działalności
gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji
handlowej, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, internetowych i elektronicznych, rozrywkowych: aparaty i przyrządy
łącznościowe i telekomunikacyjne, elektryczne i elektroniczne aparaty i przyrządy, wszystkie do przetwarzania, rejestracji, magazynowania, transmisji, wyszukiwania lub odbioru
danych, aparaty do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku, obrazu lub zakodowanych danych, aparaty telewizyjne, hologramy, komputery, programowane układy elektroniczne do przenoszenia danych, programy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, dyski, taśmy i drutowe pamięci magnetyczne wszystkie będące magnetycznymi nośnikami danych, karty magnetyczne czyste i z zapisem,
oprogramowanie komputerowe dostarczane z Internetu,
publikacje elektroniczne (ściągalne) dostarczane w trybie
on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, oprogramowanie komputerowe i urządzenia telekomunikacyjne
(w tym modemy) umożliwiające połączenie z bazami danych i z Internetem, oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej (ściągalne) dostarczane z komputerowej
bazy danych lub z Internetu, moduły ładowalne z muzyką
w formie cyfrowej dostarczane z plików MP3, odtwarzacze
plików MP3, nadajniki i odbiorniki satelitarne, aparaty i przyrządy przywoławcze, radiowe aparaty i przyrządy przywoławcze oraz aparaty i przyrządy radiotelefoniczne, telefony,
telefony przenośne i słuchawki telefoniczne, akcesoria do telefonów i słuchawek telefonicznych, adaptery do telefonów,
telefoniczne zestawy głośnomówiące na biurko lub stosowane w samochodach, widełki do samochodowych słuchawek telefonicznych, torby i futerały przystosowane szczególnie do przechowywania i przenoszenia mobilnych urządzeń
elektronicznych oraz wyposażenia i akcesoriów elektronicznych, skomputeryzowane organizery osobiste, anteny, baterie, mikroprocesory, klawiatury, modemy, elektroniczne globalne systemy określania położenia, elektroniczne aparaty
i przyrządy nawigacyjne i określające położenie, aparaty
i przyrządy do monitorowania (inne niż do monitorowania
in-vivo), aparaty radiowe, elektryczne aparaty i przyrządy sterujące, testujące (inne niż do testowania in-vivo), sygnalizacyjne, kontrolne i do celów dydaktycznych, aparaty i przyrządy optyczne i elektrooptyczne, filmy wideo, elektryczne
i elektroniczne akcesoria i sprzęt peryferyjny zaprojektowany
i przystosowany do używania z komputerami, urządzeniami
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audiowizualnymi oraz sprzętem i aparatami do gier elektronicznych, urządzenia umożliwiające korzystanie z usług
transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, urządzenia umożliwiające pobieranie treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem
sieci komunikacji elektronicznej, części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów, apaszki jedwabne, antystresery, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, clipboardy, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne
urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, joja, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, linijki, maskotki, materiały
biurowe i szkolne, medale, pudełka, naklejki i nalepki, notesy,
obrusy, ołowki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole,
parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki,
płotki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod
mysz, pompony, portfele, postery, potykacze, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne,
samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki,
świece, tablice, teczki skórzane, terkotki, termosy, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary,
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługa polegająca na prezentacji ofert usług internetowych w zakresie reklamy, usług doradczych w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaż twórczości
muzycznej i audiowizualnej, usługi związane z promowaniem twórczości muzycznej i audiowizualnej, zarządzanie
działalnością artystyczną, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu:
zlecania usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów
pośrednictwa, umów kupna- sprzedaży, wykonywania
umów, usługa polegająca na prezentacji ofert usług telekomunikacyjnych, usług łączności elektronicznej oraz usług internetowych w zakresie telekomunikacji, usługi w zakresie:
rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej,
telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym,
usługi w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf i opłat, obsługi satelitów i przekazów
satelitarnych, organizowania systemów transmisyjnych,
przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów, usługi w zakresie:
poczty elektronicznej, zleceń przywoławczych z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, informacja
o telekomunikacji, usługach telekomunikacyjnych, elektronicznych i internetowych, przesyłanie informacji, gromadzenie i rozpowszechnianie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, agencje
informacyjne w zakresie wiadomości i aktualności, elektro-
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niczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi w zakresie dystrybucji i promocji kontentu muzycznego i audiowizualnego, usługi transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, usługi
udostępniania treści audio, wideo lub audiowizualnych
do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, w tym Internetu i sieci telekomunikacyjnych, prezentowanie ofert usług transmisji strumieniowej treści audio,
wideo lub audiowizualnych, prezentowanie ofert usług udostępniania treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej,
w tym Internetu i sieci telekomunikacyjnych, pośrednictwo
w zawieraniu umów na świadczenie usług transmisji strumieniowej treści audio, wideo lub audiowizualnych, pośrednictwo na świadczenie usług udostępniania treści audio, wideo lub audiowizualnych do pobrania za pośrednictwem
sieci komunikacji elektronicznej, informacja o powyższych
usługach, usługi telekomunikacyjne w zakresie składu tekstu,
usługi polegające na transmisji pisemnych informacji (komunikatów), 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, informacja o nauczaniu, kształceniu,
rozrywce, działalności sportowej i kulturalnej, usługa polegająca na prezentami ofert usług doradczych w zakresie edukacji i kształcenia, usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie
działalności kulturalnej, publikacja twórczości muzycznej
i audiowizualnej, informacja o powyższych usługach, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, obrót własnością
intelektualną, usługa polegająca na prezentacji ofert licencji
na przedmioty własności intelektualnej, informacja o powyższych usługach.
(210) 473696
(220) 2017 07 04
(731) KACZMAREK KRZYSZTOF, Warszawa
(540) NAE

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 12 wiosła, wiosła do kajaków, wiosła do kanadyjek, wiosła do smoczych łodzi, wiosła do łodzi wioślarskich,
wiosła do desek sup, 35 eksport-import wioseł, sprzedaż
wioseł.
473777
(220) 2017 07 06
ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica
(540) KRUSZWICA Maestra
(210)
(731)

(531) 05.03.11, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.
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473791
(220) 2017 07 06
EVERCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Evercode

(210)
(731)

(531) 03.07.17, 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące,
elektryczne urządzenia pomiarowe, inteligentne bransoletki
(przyrządy pomiarowe), interfejsy komputerowe, karty inteligentne [karty z układem scalonym], liczniki, mikroprocesory,
monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, napędy dysków do komputera, oprogramowanie
gier, pamięci komputerowe pamięci zewnętrzne USB, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony,
procesory centralne, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane programy komputerowe,
komputerowe bazy danych, przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do przetwarzania
danych, urządzenia monitorujące, elektryczne, wskaźniki strat
elektrycznych, 35 usługi w zakresie aktualizacji i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, optymalizacja stron internetowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, negocjowanie umów biznesowych dla osób
trzecich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
ze sprzętem informatycznym, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych do -), 41 usługi w zakresie szkoleń
na odległość, pisania tekstów innych niż reklamowe, wszelkie
usługi wydawnicze inne niż reklamowe, w tym prowadzone
z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, usługi
organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi
dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż teksty
reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych
w tej klasie, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów, 42 usługi w zakresie
aktualizowania oprogramowania komputerowego, badania
naukowe, badania w dziedzinie mechaniki, chmura obliczeniowa, 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, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting
serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konser-
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wacja oprogramowania komputerowego, konwersja kodów
informatycznych dla osób trzecich, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, odzyskiwanie danych komputerowych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, 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, zarządzanie projektami informatycznymi
w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych.
(210) 473846
(220) 2017 07 07
(310) 3020171001316 (320) 2017 01 09
(330) DE
(731) Franki Grundbau GmbH & Co.KG, Seevetal, DE
(540) Franki-Pile
(510), (511) 7 maszyny budowlane w szczególności maszyny do budownictwa podziemnego, budownictwa gruntowego i fundamentowania, 37 budownictwo, usługi budowlane, budownictwo podziemne, budownictwo gruntowe,
fundamentowanie, w szczególności wbijanie pali, wiercenie
i inne prace specjalistyczne dotyczące budownictwa podziemnego i inżynierii wodno-lądowej, wykopy budowlane
i przygotowywanie nawierzchni (zawarte w klasie nr 37),
usługi doradztwa budowlanego, usługi inspekcji budowlanej w trakcie prac budowlanych, nadzór budowlany, konsultacje budowlane, budownictwo podwodne, wynajem sprzętu budowlanego, 42 naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie urbanistyki,
usługi w zakresie doradztwa technicznego [we wszystkich
dziedzinach], usługi inżynieryjne, badania w dziedzinie fizyki, usługi chemiczne, testy inżynieryjne, przeprowadzanie
testów i kontroli technicznych oraz pomiarów technicznych,
miernictwo [pomiary] w szczególności badania geologiczne
i badania naukowe, projektowanie budowlane, badania podłoża, badania gruntu pod budowę, w szczególności sondowanie ciśnieniowe.
475877
(220) 2017 08 28
T.K.MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) dp projekt TNIJMY KOSZTY
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.07, 26.13.25
(510), (511) 9 elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania energią, 42 projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią.
(210) 476028
(220) 2017 09 01
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) Firmowy Pakiet na Start ING

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy
efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów, badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach
danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem bezpośrednim
przez Internet, emisja kart kredytowych, doradztwo finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart
debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie, operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny
środków finansowych, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
instalowanie oprogramowania komputerowego, obsługiwanie techniczne baz danych dla klientów i potencjalnych
klientów banku dostępnych przez Internet, projektowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych
przez Internet.
476739
(220) 2017 09 21
FOTKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) fotka
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 02.09.04, 29.01.13, 01.15.11
(510), (511) 35 systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 38 udostępnianie forów internetowych online, 42 tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, hosting stron internetowych,
udostępnienie wyszukiwarek internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach
internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
komputerowego, przechowywanie danych elektronicznych,
45 usługi serwisów społecznościowych online.
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477336
(220) 2017 10 05
CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) WIRUS
(510), (511) 12 samochody, samochody terenowe, samochody terenowe lekkie, samochody opancerzone, części
zamienne do samochodów, pojazdy do celów specjalnych,
części zamienne do pojazdów specjalnych, furgonetki, wojskowe pojazdy transportowe, pojazdy silnikowe czterokołowe, półciężarówki, ciężarówki, pojazdy terenowe lekkie.
(210)
(731)

477400
(220) 2017 10 09
SHOES&FASHION KMIEĆ SPÓŁKA JAWNA,
Masłów Pierwszy
(540) PINA
(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kremy perfumowane, produkty perfumeryjne,
perfumy, perfumowane wody toaletowe, preparaty zapachowe, preparaty perfumeryjne, woda perfumowana, woda
toaletowa, zapachy, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do stosowania
na skórę, kosmetyki do pielęgnacji urody, kremy i balsamy
kosmetyczne, mgiełki do ciała, żele do ciała, żel pod prysznic
i do kąpieli, 16 dekoracyjny papier do pakowania, drukowane
materiały opakowaniowe z papieru, folia bąbelkowa do pakowania, folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, karton opakowaniowy, kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe pudełka do pakowania,
w formie składanej, kartonowe pudełka do pakowania, kartony do pakowania, kokardy do pakowania ozdobnego, materiały do opakowywania, materiały do pakowania z papieru,
materiały do pakowania z kartonu, papier do owijania i pakowania, papier na torebki i worki, papierowe torebki do pakowania, pudełka z papieru lub kartonu, torby na zakupy,
torby na zakupy z tworzywa sztucznego, torby papierowe,
torby papierowe na zakupy, torby z tworzyw sztucznych
do pakowania, wyściełane torby papierowe, wyściełane
torby tekturowe, wyściełający papier do opakowań, wstążki papierowe, wystawowe kartonowe pudełka, worki i torby
papierowe, bibuły, 18 kosmetyczki, kopertówki, etui na klucze, etui na karty [portfele], kufry i torby podróżne, paski
do torebek na ramię, plecaki, pojemniki na monety, portfele,
portmonetki, skórzane torebki, torby, torby do pracy, torby
i portfele skórzane, torby na ubrania, torby na zakupy, torby
płócienne, torby na zakupy wielokrotnego użytku, torebki damskie, torby z imitacji skóry, torby wykonane ze skóry,
torby turystyczne, torebki do ręki, torebki do noszenia przy
pasku, torebki do przewieszania przez ramię, torebki na ramię, torebki na biodra [nerki], torebki podróżne, torebki,
portmonetki i portfele, torebki typu hobo, torebki wieczorowe, torebki wykonane z imitacji skóry, torebki wykonane
ze skóry, uchwyty do toreb, walizki, walizki biznesowe, walizki skórzane, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 22 torby
i worki do pakowania, przechowywania i transportu, torby
do pakowania [koperty, woreczki] z materiałów tekstylnych,
24 etykiety tekstylne do oznaczania odzieży, etykiety tekstylne opisujące odzież, metki z tkanin przyczepiane do odzieży,
tekstylne etykiety drukowane, znaczniki [metki] z tkaniny
do materiałów tekstylnych, koce wełniane, koce jedwabne,
koce na kanapę, koce do użytku na wolnym powietrzu, narzuty, kapy na łóżka, 25 bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
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body [odzież], bolerka, damskie sukienki na uroczystości,
dolne części ubrań [odzież], dzianina [odzież], etole [futra],
etole z futra syntetycznego, futra [odzież], garnitury damskie,
galowa odzież wieczorowa, garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, gorsety, kombinezony, kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit],
kombinezony [odzież], kostiumy, koszule eleganckie, koszule
z dzianiny, koszulki z nadrukami, letnie sukienki, marynarki
od garniturów, minispódniczki, obuwie, obuwie codzienne,
obuwie damskie, balerinki [obuwie], obuwie dla mężczyzn,
obuwie dla dzieci i niemowląt, odzież damska, odzież dziana,
odzież dziewczęca, odzież gotowa, odzież jedwabna, odzież
lniana, odzież futrzana, odzież kaszmirowa, odzież skórzana, odzież wełniana, odzież wieczorowa, odzież wierzchnia
dla kobiet, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia
wierzchnie [odzież], pelerynki, skórzane sukienki, spódnice,
spódnico-spodenki, spodnie, sukienki damskie, sukienki druhen, suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie ślubne, suknie
wieczorowe, T-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], woalki, welony, tuniki, 26 guziki do odzieży, guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, klamry do odzieży, kokardy do odzieży,
metalowe oczka do odzieży, metalowe zapięcia do obuwia,
zapięcia do odzieży, dziurki do obuwia, zapięcia do obuwia,
oblamowania do obszywania odzieży, ozdoby do obuwia
wykonane z tworzyw sztucznych, ozdoby do ubrań, ozdoby do obuwia, ozdoby do obuwia nie z metali szlachetnych,
ozdobne guziki, sprzączki do obuwia, sprzączki do odzieży,
sprzączki jako dodatki do ubrań, tekstylne kokardy ozdobne
do dekoracji, tekstylne wstążki ozdobne, zamki błyskawiczne do toreb, zapięcia do ubrań, wstążki, zamki błyskawiczne, 35 doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością
gospodarczą i marketingu, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, marketing internetowy, negocjowanie
kontraktów reklamowych, ogłoszenia drobne, pośrednictwo
w zakresie reklamy, produkcja materiałów reklamowych, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, planowanie strategii marketingowych, organizowanie targów i wystaw, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
produkcja materiałów reklamowych i reklam, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, promocja
sprzedaży, reklama, reklama towarów i usług sprzedawców
online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, reklamy online, reprodukcja materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych, usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji reklamowych,
usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi marketingowe, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie
promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie artykułów
perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem,
usługi w zakresie oceny marki, usługi w zakresie marketingu
produktów, usługi zarządzania społecznością online, wynajem materiałów reklamowych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, nabywanie towarów
i usług dla innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych
przedsiębiorstw, negocjowanie umów kupna i sprzedaży
towarów, organizowanie zakupu towarów na rzecz osób
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trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, usługi w zakresie zamówień online, usługi
zarządzania sprzedażą, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych przez sklepy online, zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez
firmy wysyłkowe, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, w szczególności usługi
sprzedaży wysyłkowej (także on line) towarów z ww. klas
towarowych, 40 krawiectwo, 42 usługi projektowania odzieży, usługi w zakresie projektowania odzieży, projektowanie
odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowanie na rzecz osób
trzecich w dziedzinie odzieży.
(210) 477426
(220) 2017 11 29
(731) ESKI ALI ELIS, Tuchom
(540) ELIS

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.23
(510), (511) 29 Tahini (pasta z ziarna sezamowego), 30 prażone i mielone ziarna sezamu, chałwa.
477776
(220) 2017 10 17
GASTRO-ECONOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) GASTRO ECONOMY

(210)
(731)

(531)

26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mechanizmy sprzęgania
i napędu z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych,
mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, automaty
sprzedające, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 20 meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone:
kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty
bursztyn, pojemniki niemetalowe do przechowywania lub
transportu, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem
pędzli malarskich, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia zawarty w tej klasie, nieprzetworzone lub
półprzetworzone szkło z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
zawarte w tej klasie, 37 usługi budowlane, naprawy i usługi
instalacyjne wszystkie takie jak: instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
urządzeń zamrażalniczych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż wyposażenia kuchennego,
wypożyczanie zmywarek.
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477782
(220) 2017 10 17
INFUSIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osielsko
(540) eopieka

(210)
(731)

(531) 29.01.12, 27.05.01, 20.05.07, 26.13.25, 26.11.13
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, program w wersji przeglądarkowej wykorzystywany do ewidencjonowania obserwacji, zdarzeń medycznych
w formie elektronicznej niezbędnych w procesie opieki nad
pacjentem, system przetwarzania danych, interfejsy komunikacyjne, diagnostyczne, nagrania multimedialne, wydawnictwa na nośnikach elektronicznych, edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, edukacyjne oprogramowanie komputerowe, elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach
komputerowych, media społecznościowe, oprogramowanie
komputerowe do wykorzystania w systemach wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjno -szkoleniowe
dla personelu medycznego, organizowanie i prowadzenie:
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
konkursów edukacyjnych oraz sesji naukowych, wykładów,
usługi w zakresie działalności wydawniczej, publikowanie,
w tym wydawnictw elektronicznych, 42 instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania,
projektowanie i opracowywanie stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, elektroniczne
przechowywanie danych, przechowywanie dokumentacji
medycznej w postaci elektronicznej, tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, analizy naukowe wspomagane komputerowo, wynajem oprogramowania i programów
komputerowych.
477805
(220) 2017 10 17
AUTOCENTRUM AAA AUTO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) AAA AUTO Autocentrum

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
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nia danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe. Sprzedaż nowych
i używanych pojazdów, pośrednictwo w handlu pojazdami nowymi i używanymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, marketing, telefoniczne badania rynkowe,
konsumencie, biznesowe, działalności gospodarczej, marketingowe, księgowość, doradztwo księgowe, działalność
promocyjna, reklama, analiza kosztów, doradztwo telefoniczne dla konsumentów w zakresie pojazdów, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, umowy leasingowe, w szczególności dotyczące środków
transportu, usługi finansowe, w tym leasing, wymiana walut,
działalność lombardowa, zawieranie i odnawianie umów
i polis ubezpieczeniowych, usługi doradcze w dziedzinie
ubezpieczeń, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo
w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 naprawy pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia pojazdów, usługi instalacyjne pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia pojazdów, naprawa, konserwacja, regulacja i mycie
i mycie środków transportu, montaż i demontaż pojazdów
mechanicznych, montaż i demontaż akcesoriów samochodowych, usługi warsztatów samochodowych, usługi budowlane, doradztwo w zakresie wżej wymienionych usług,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, transport samochodów, pomoc drogowa dla pojazdów, parking, usługi transportowe, przechowywanie towarów, usługi informacyjne podczas transportu,
40 obróbka materiałów w zakresie napraw pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia pojazdów.
477806
(220) 2017 10 17
AUTOCENTRUM AAA AUTO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) AAA Auto Autocentrum
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia
do gaszenia ognia, 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 35 reklama,
zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, prace biurowe. Sprzedaż nowych
i używanych pojazdów, pośrednictwo w handlu pojazdami nowymi i używanymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, marketing, telefoniczne badania rynkowe,
konsumencie, biznesowe, działalności gospodarczej, marketingowe, księgowość, doradztwo księgowe, działalność
promocyjna, reklama, analiza kosztów, doradztwo telefoniczne dla konsumentów w zakresie pojazdów, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, umowy leasingowe, w szczególności dotyczące środków
transportu, usługi finansowe, w tym leasing, wymiana walut,
działalność lombardowa, zawieranie i odnawianie umów
i polis ubezpieczeniowych, usługi doradcze w dziedzinie
(210)
(731)
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ubezpieczeń, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo
w zakresie wyżej wymienionych usług, 37 naprawy pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia pojazdów, usługi instalacyjne pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia pojazdów, naprawa, konserwacja, regulacja i mycie
i mycie środków transportu, montaż i demontaż pojazdów
mechanicznych, montaż i demontaż akcesoriów samochodowych, usługi warsztatów samochodowych, usługi budowlane, doradztwo w zakresie wżej wymienionych usług,
39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, wypożyczanie pojazdów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, transport samochodów, pomoc drogowa dla pojazdów, parking, usługi transportowe, przechowywanie towarów, usługi informacyjne podczas transportu,
40 obróbka materiałów w zakresie napraw pojazdów, podzespołów pojazdów i wyposażenia pojazdów.
477807
(220) 2017 10 17
AUTOCENTRUM AAA AUTO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) CARLIFE
(510), (511) 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, umowy leasingowe, w szczególności dotyczące środków transportu, usługi finansowe,
w tym leasing, wymiana walut, działalność lombardowa,
zawieranie i odnawianie umów i polis ubezpieczeniowych,
usługi doradcze w dziedzinie ubezpieczeń, ubezpieczenia,
analizy finansowe, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług.
(210)
(731)

478015
(220) 2017 10 20
EARLY STAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) early stage Angielski. Wyobraźnia. Przygoda.

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 24.17.02, 24.17.04, 26.13.01
(510), (511) 41 usługi nauczania języka angielskiego.
478078
(220) 2017 10 23
CENTRUM ANALIZ GENETYCZNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OGEN
(510), (511) 42 badania genetyczne, badania i analizy naukowe, badania laboratoryjne w dziedzinie ekspresji genu, doradztwo naukowe, dostarczanie informacji i wyników badań
naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością
wyszukiwania, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, laboratoryjne usługi analityczne, udostępnianie informacji naukowych, świadczenie usług badawczych, udzielanie
informacji dotyczących badań naukowych, udostępnianie
informacji online w zakresie badań technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi analizy krwi
do celów badań naukowych, usługi badawcze w dziedzinie
medycyny i farmakologii, usługi laboratoryjne, usługi w zakresie badań naukowych, usługi w zakresie analizy krwi, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie
(210)
(731)
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testów laboratoryjnych, 44 doradztwo genetyczne, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze i informacyjne
w dziedzinie zdrowia, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, udzielanie informacji zdrowotnej,
usługi medyczne, usługi klinik zdrowia.

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie
ciała, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, salony
piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.

478354
(220) 2017 10 28
MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus expert aparatura medyczna

(210) 478432
(220) 2017 10 30
(731) GOLAD ADAR, Hattem, NL
(540) Crabby Crab
(510), (511) 9 gry komputerowe, gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, interaktywne i multimedialne gry
komputerowe, zaprogramowane gry wideo zawarte
w kartridżach [oprogramowanie komputerowe], oprogramowanie komputerowe, 28 gry, przedmioty do zabawy, gry
planszowe, towarzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, przenośne [podręczne]
gry elektroniczne, przenośne [podręczne] gry komputerowe,
przenośne [podręczne] gry wideo, elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry dostępne na platformach elektronicznych, artykuły sportowe i gimnastyczne
nie ujęte w innych klasach, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, edukacja, organizowanie
konkursów, plebiscytów, loterii, zabaw, festynów, pikników,
wydarzeń tematycznych, kształcenie praktyczne, szkolenia,
usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową
lub przez Internet, gry oferowane on-line z sieci komputerowej, gry internetowe [niepobieralne], gry losowe, obsługa
gier w systemie on-line [z sieci informatycznej].

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie
ciała, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, salony
piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.
478355
(220) 2017 10 28
MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus expert

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie
ciała, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, salony
piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.

478447
(220) 2017 12 28
MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus self chirurgia plastyczna i medycyna
estetyczna

(210)
(731)

478356
(220) 2017 10 28
MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus clinic

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie
ciała, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, salony
piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.
478357
(220) 2017 10 28
MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) medicus clinic dolnośląskie centrum laryngologii

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, szpitale, usługi doradcze w zakresie zdrowia,usługi medyczne, usługi klinik medycznych, przekłuwanie ciała, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
salony piękności, wypożyczanie sprzętu medycznego.
478471
(220) 2017 10 31
BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) BS

(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów,
faktoring, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, maklerstwo, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pożyczki
finansowe, pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe,
szacowanie kosztów naprawy wycena finansowa, usługi finansowania, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe,
usługi ubezpieczeniowe, wycena finansowa, wycena nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi doradztwa
budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi szczelinowania
hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego,
budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów,
informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
instalowanie konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, izolowanie budynków, konsultacje budowlane,
malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa
instalacji grzewczych, murarstwo, mycie, nadzór budowlany,
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych,
41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, 42 audyt energetyczny, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, kontrola jakości, miernictwo
pomiary, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, projektowanie opakowań, projektowanie
urbanistyczne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.
478512
(220) 2017 10 31
ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Śmigiel
(540) ALVO MOBILE HOSPITAL

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły
do transportu i pakowania, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy metalowe, okapy metalowe, baseny metalowe, pojemniki metalowe, stojaki metalowe, wieszaki metalowe, ramki do kart
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gorączkowych metalowe, pojemniki do szczotek i płynów
metalowe, inne niż używane w gospodarstwie domowym,
zbiorniki metalowe, metalowe dozowniki ręczników i papieru toaletowego, wiadra metalowe do transportu, wiadra metalowe do przechowywania nie do użytku w gospodarstwie
domowym, ogrodzenia metalowe, rynny metalowe, kominy
metalowe, podłogi metalowe, boazerie metalowe, stopnie
schodów metalowe oraz ich obudowy metalowe, szyldy
metalowe, tabliczki metalowe, okucia ozdobne metalowe,
rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe do użytku
zewnętrznego, metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe akcesoria do żaluzji, osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian działowych metalowe,
okładziny sufitów podwieszanych metalowe, 10 aparaty
i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, stoły operacyjne, medyczne lampy operacyjne, maski
i sprzęt do sztucznego oddychania, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, aparaty do ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, kozetki metalowe do badań
wykonane specjalnie do użytku medycznego, aparaty, instrumenty oraz meble do prosektoriów, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe pojemniki
i artykuły do transportu i pakowania, metalowe konstrukcje
i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe elewacje
ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy
metalowe, zlewozmywaki metalowe, umywalki metalowe,
okapy metalowe, ociekacze metalowe, baseny metalowe,
pojemniki metalowe, stojaki metalowe, wieszaki metalowe,
kozetki metalowe, ramki do kart gorączkowych metalowe,
pojemniki do szczotek i płynów metalowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalowe, wiadra metalowe, ogrodzenia metalowe, rynny metalowe, kominy metalowe, podłogi metalowe, boazerie metalowe, stopnie schodów metalowe oraz
ich obudowy metalowe, szyldy metalowe, tabliczki metalowe, okucia ozdobne metalowe, rolety zewnętrzne metalowe,
żaluzje metalowe, osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki
metalowe, okładziny ścian działowych metalowe, okładziny
sufitów podwieszanych metalowe, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne oraz multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, meble laboratoryjne,
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, przyrządy miernicze oraz do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura oraz
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia
nawigacyjne oraz naprowadzające, urządzenia lokalizacyjne
oraz do namierzania celu i kartograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia optyczne, wzmacniacze
i korektory, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, akcesoria ratunkowe
[do utrzymywania się na powierzchni], aparaty i instrumenty
medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, stoły operacyjne, medyczne lampy operacyjne, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, aparaty do ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, aparaty oraz instrumenty i meble oraz
wyposażenie do prosektoriów i zakładów pogrzebowych, in-
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stalacje i urządzenia do ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego,
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
instalacje do obróbki przemysłowej, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, wymienniki ciepła, urządzenia chłodzące i zamrażające dla celów medycznych i klinicznych jak
również dla laboratoriów oraz prosektoriów i zakładów pogrzebowych, śluzy [instalacje sanitarne] do użytku w szpitalach, niemetalowe drzwi i bramy oraz okna i osłony okienne,
niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity
niemetalowe, płyty ścienne niemetalowe, meble, akcesoria
meblowe wyposażenia szpitali i sal operacyjnych oraz gabinetów medycznych, niemetalowe drabiny i ruchome schody, niemetalowe pojemniki oraz spinacze i uchwyty do nich,
niemetalowe plansze oraz stoiska wystawowe i oznakowanie, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych.
(210) 478513
(220) 2017 10 31
(731) NEBROPATH GmbH, Emmerich am Rhein, DE
(540) NEBROPATH

(531) 29.01.05, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.04
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, stoły operacyjne, medyczne
lampy operacyjne, maski i sprzęt do sztucznego oddychania
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, aparaty do ochrony
słuchu, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, aparaty, instrumenty, meble oraz wyposażenie do prosektoriów
i zakładów pogrzebowych, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły
do transportu i pakowania, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy
metalowe, zlewozmywaki metalowe, umywalki metalowe,
okapy metalowe, ociekacze metalowe, baseny metalowe,
pojemniki metalowe, stojaki metalowe, wieszaki metalowe,
kozetki metalowe, ramki do kart gorączkowych metalowe,
pojemniki do szczotek i płynów metalowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalowe, wiadra metalowe, ogrodzenia metalowe, rynny metalowe, kominy metalowe, podłogi metalowe, boazerie metalowe, stopnie schodów metalowe oraz
ich obudowy metalowe, szyldy metalowe, tabliczki metalowe, okucia ozdobne metalowe, rolety zewnętrzne metalowe,
żaluzje metalowe, osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki
metalowe, okładziny ścian działowych metalowe, okładziny
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sufitów podwieszanych metalowe, urządzenia technologii
informacyjnej i audiowizualne oraz multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, meble laboratoryjne,
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, przyrządy miernicze oraz do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura oraz
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia
nawigacyjne oraz naprowadzające, urządzenia lokalizacyjne
oraz do namierzania celu i kartograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia optyczne, wzmacniacze
i korektory, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, akcesoria ratunkowe
[do utrzymywania się na powierzchni], aparaty i instrumenty
medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, stoły operacyjne, medyczne lampy operacyjne, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, aparaty do ochrony słuchu, odzież medyczna, protezy
i sztuczne implanty, aparaty oraz instrumenty i meble oraz
wyposażenie do prosektoriów i zakładów pogrzebowych, instalacje i urządzenia do ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego,
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
instalacje do obróbki przemysłowej, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, wymienniki ciepła, urządzenia chłodzące i zamrażające dla celów medycznych i klinicznych jak
również dla laboratoriów oraz prosektoriów i zakładów pogrzebowych, śluzy [instalacje sanitarne] do użytku w szpitalach, niemetalowe drzwi i bramy oraz okna i osłony okienne,
niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity
niemetalowe, płyty ścienne niemetalowe, meble, akcesoria
meblowe wyposażenia szpitali i sal operacyjnych oraz gabinetów medycznych, niemetalowe drabiny i ruchome schody, niemetalowe pojemniki oraz spinacze i uchwyty do nich,
niemetalowe plansze oraz stoiska wystawowe i oznakowanie, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych.
478518
(220) 2017 10 31
ALVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Śmigiel
(540) ALVO MEDICAL
(210)
(731)

(531) 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi,
bramy, okna i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły
do transportu i pakowania, metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachet-
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nych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy metalowe, okapy metalowe, baseny metalowe, pojemniki metalowe, stojaki
metalowe, wieszaki metalowe, ramki do kart gorączkowych
metalowe, pojemniki do szczotek i płynów metalowe, inne niż
używane w gospodarstwie domowym, zbiorniki metalowe,
metalowe dozowniki ręczników i papieru toaletowego, wiadra
metalowe do transportu, wiadra metalowe do przechowywania nie do użytku w gospodarstwie domowym, ogrodzenia
metalowe, rynny metalowe, kominy metalowe, podłogi metalowe, boazerie metalowe, stopnie schodów metalowe oraz
ich obudowy metalowe, szyldy metalowe, tabliczki metalowe,
okucia ozdobne metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego,metalowe żaluzje architektoniczne, metalowe akcesoria do żaluzji, osprzęt do mebli
metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian działowych
metalowe, okładziny sufitów podwieszanych metalowe, 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
oprogramowanie, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, meble laboratoryjne, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura, urządzenia i kable
do zastosowania w elektryce, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, akcesoria
ratunkowe [do utrzymywania się na powierzchni], dozowniki,
wiadra przeciwpożarowe, 10 aparaty i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt
do przenoszenia pacjentów, stoły operacyjne, medyczne lampy
operacyjne, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne i przyrządy
ułatwiające poruszanie się, aparaty do ochrony słuchu, odzież
medyczna, protezy i sztuczne implanty, kozetki metalowe
do badań wykonane specjalnie do użytku medycznego, aparaty, instrumenty oraz meble do prosektoriów, 35 usługi sprzedaży
następujących towarów: drobne wyroby metalowe, metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych,
kosze metalowe, nadstawki i podstawy metalowe, zlewozmywaki metalowe, umywalki metalowe, okapy metalowe, ociekacze metalowe, baseny metalowe, pojemniki metalowe, stojaki
metalowe, wieszaki metalowe, kozetki metalowe, ramki do kart
gorączkowych metalowe, pojemniki do szczotek i płynów metalowe, zbiorniki metalowe, dozowniki metalowe, wiadra metalowe, ogrodzenia metalowe, rynny metalowe, kominy metalowe,
podłogi metalowe, boazerie metalowe, stopnie schodów metalowe oraz ich obudowy metalowe, szyldy metalowe, tabliczki
metalowe, okucia ozdobne metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe, osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian działowych metalowe, okładziny
sufitów podwieszanych metalowe, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne oraz multimedialne i fotograficzne,
urządzenia zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyjne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie,
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia
dydaktyczne i symulatory, meble laboratoryjne, urządzenia
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, przyrządy miernicze oraz do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, aparatura oraz urządzenia i kable
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do zastosowania w elektryce, urządzenia nawigacyjne oraz
naprowadzające, urządzenia lokalizacyjne oraz do namierzania
celu i kartograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, wykrywacze
przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, akcesoria ratunkowe [do utrzymywania się na powierzchni], aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia
pacjentów, stoły operacyjne, medyczne lampy operacyjne, maski i sprzęt do sztucznego oddychania, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, aparaty do ochrony słuchu, odzież medyczna,
protezy i sztuczne implanty, aparaty oraz instrumenty i meble
oraz wyposażenie do prosektoriów i zakładów pogrzebowych,
instalacje i urządzenia do ogrzewania i wentylacji oraz klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenie
i reflektory oświetleniowe, instalacje i urządzenia do suszenia,
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych,
filtry do użytku przemysłowego i domowego, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, instalacje do obróbki
przemysłowej, kolektory energii słonecznej do ogrzewania, wymienniki ciepła, urządzenia chłodzące i zamrażające dla celów
medycznych i klinicznych jak również dla laboratoriów oraz prosektoriów i zakładów pogrzebowych, śluzy [instalacje sanitarne]
do użytku w szpitalach, niemetalowe drzwi i bramy oraz okna
i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity niemetalowe, płyty ścienne niemetalowe, meble,
akcesoria meblowe wyposażenia szpitali i sal operacyjnych oraz
gabinetów medycznych, niemetalowe drabiny i ruchome schody, niemetalowe pojemniki oraz spinacze i uchwyty do nich,
niemetalowe plansze oraz stoiska wystawowe i oznakowanie,
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych.
(210) 478787
(220) 2017 11 09
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) t

(531) 29.01.11, 27.05.21, 04.02.11
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.
(210) 478815
(220) 2017 11 09
(731) MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Warszawa
(540) t Warszawski Transport Publiczny
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(531) 04.02.11, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 9 automaty biletowe, 39 transport.
(210) 478846
(220) 2017 11 10
(731) Lightforce Australia Pty. Limited, Hindmarsh, AU
(540) lightFORCE

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 systemy oświetleniowe, w tym latarki podręczne, mocowane na pojazdach reflektory i światła prowadzące, światła mocowane do broni, żarówki oświetleniowe,
błyskowe wskaźniki świetlne, światła HID (o wysokim natężeniu wyładowania), filtry koloru i rozproszenia do świateł.
(210) 478870
(220) 2017 12 05
(731) NATORSKA DOMINIKA DNBIURO, Warszawa
(540) DNBIURO
(510), (511) 35 Księgowość i rachunkowość.
(210) 478934
(220) 2017 11 14
(731) KUŚMIERCZYK JACEK, Konstancin-Jeziorna
(540) GRAFIKUS

(531) 27.05.01, 26.04.18, 26.02.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, farby, lakiery, farby drukarskie, masy uszczelniające,
barwniki, pigmenty, włókna chemiczne, guma, 6 drut, zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe, zamki, zawiasy, narzędzia metalowe, opakowania metalowe, wyroby z drutu, łańcuchy, sprężyny, złącza, śruby, 8 noże, sztućce, 9 programy
komputerowe, 16 papier, karton, papier falisty, tektura, tektura falista, opakowania z papieru i tektury, artykuły piśmienne, sprzęt biurowy nie zawarty w innych klasach, 40 usługi
drukowania.
(210) 479053
(220) 2017 12 15
(731) NOWAKOWSKI ADRIAN F.U.H., Trzebinia
(540) reiker CONCEPT FOR COMFORT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 11 abażury do lamp, agregaty klimatyzacyjne,
akcesoria łazienkowe, akcesoria z szamoty do piekarników,
antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, aparatura destylacyjna, aparatura do fumigacji, nie do celów medycznych, aparatura do suszenia [odwadniania], aparatura do suszenia paszy, aparatura i instalacje chłodnicze, aparaty
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do suszenia słodu, armatura bezpieczeństwa do urządzeń
oraz rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli parowych,
armatura do pieców, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa
do urządzeń gazowych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, autoklawy, elektryczne, do gotowania, automatyczne instalacje do transportu popiołu, baterie mieszające do rur wodociągowych, bidety, bojlery
gazowe, bojlery, inne niż części maszyn, chłodnice do pieców, chłodnicze instalacje do tytoniu, chłodnie, chłodziarki
do wina, elektryczne, chłodziarki, elektryczne, chromatografy do celów przemysłowych, ciśnieniowe zbiorniki wody,
czajniki elektryczne, czyste komory [instalacje sanitarne],
deski sedesowe, dmuchawy kominowe, dozowniki środków
odkażających w toaletach, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające], dymowe kanały, dywany
podgrzewane elektrycznie, dźwigary do ładowania pieców,
elektryczne latarki, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej,
fontanny, fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice
elektryczne, generatory acetylenowe, gofrownice elektryczne, grill, grzałki nurnikowe, grzejniki do centralnego ogrzewania, hydranty, instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje do automatycznego
podlewania, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje
do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych,
instalacje do oczyszczania ścieków, instalacje do odsalania,
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia
wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, kabiny
przenośne do łaźni tureckich, kaloryfery elektryczne, kamienie lawy wulkanicznej do grilla, kanały dymowe do kotłów
grzewczych, klosze do lamp [kominki], koce, elektryczne,
nie do celów medycznych, kolorowe światełka do dekoracji
świątecznych, kominki, kondensatory gazu, inne niż części
maszyn, kotły do pralni, kotły grzewcze, kotły parowe, inne
niż części maszyn, krany, kuchenki, kuchenki mikrofalowe,
kuchenki mikrofalowe do celów przemysłowych, kuchenny
(sprzęt -) elektryczny, kuliste klosze do lamp, lady chłodnicze,
lady podgrzewane, lampki elektryczne na choinki, lampy
bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do kręcenia włosów, lampy do oświetlania
akwarium, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy górnicze, lampy laboratoryjne, lampy łukowe, lampy nurkowe,
lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy stojące, lampy
ultrafioletowe, nie do celów medycznych, latarki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, łazienkowe
instalacje wodno-kanalizacyjne, maszyny i urządzenia
do wytwarzania lodu, muszle klozetowe, muszle klozetowe
[WC], naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, natryski, prysznice, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, odmrażacze do pojazdów, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne,
opalarki, oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników gazowych, osuszacze powietrza, oświetlenie do motocykli, ozdobne wodotryski, palniki, palniki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki benzynowe, palniki do lamp,
palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne, palniki na alkohol, palniki olejowe, palniki tlenowo-wodorowe,
palniki żarowe, parowary elektryczne, parowe sauny do twa-
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rzy, parowniki, pasteryzatory, piece [do wypalania, prażenia],
piece [urządzenia grzewcze], piece dentystyczne, piece
do pieczenia, piece do spopielania, piece na gorące powietrze, piece słoneczne, piece, inne niż do użytku laboratoryjnego, pisuary [armatura sanitarna], płuczki gazowe [części instalacji gazowych], pochodnie, pochodnie gazowe do użytku
w rafineriach naftowych, podgrzewacze do łóżek, podgrzewacze łóżek [szkandele], podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody, podgrzewacze wody
[aparatura], podgrzewacze wody do wanien, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, pojemniki chłodzące, elektryczne, pompy ciepła, popielniki
do pieców, prasowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne,
pręty do rożna, pręty rusztowe, promiennikowe ogrzewacze
do pomieszczeń, przeciwoślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt do lamp], przenośne ogniska kowalskie,
przyrządy do zapalaniu gazu poprzez tarcie, reaktory jądrowe, reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, reflektory
samochodowe, regeneratory ciepła, rozpraszacz światła,
rożen, rożna, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne]
do oświetlenia, rury kotłowe centralnego ogrzewania, rury
oświetleniowe, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
skarpetki podgrzewane elektrycznie, spłuczki ustępowe, stelaże do abażurów, sterylizatory, sterylizatory do wody, sterylizatory powietrza, suszarki do prania, elektryczne, suszarki
do włosów, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, szybkowary, elektryczne, światła do pojazdów, światła rowerowe,
światła sufitowe, świecące numery na domy, termiczne kolektory słoneczne (ogrzewanie), termofory, tostery, umywalki
[części instalacji sanitarnych], urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia
do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania basenów,
urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania akwariów,
urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do nawadniania
do zastosowania w rolnictwie, urządzenia do oczyszczania
gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do odwadniania odpadków spożywczych, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub
gazowe, urządzenia do ogrzewanie akwariów, urządzenia
do opalania się [łóżka opalające], urządzenia do opiekania
i pieczenia, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do palenia kawy,
urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia
i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju, urządzenia
do podgrzewania żelazek, urządzenia do prażenia owoców,
urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia do schładzania
wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do tworzenia wirów wodnych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia
do załadunku pieców urządzenia elektryczne do ogrzewania
urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia
grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia grzewcze do pojazdów, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza,
urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia na gorące powietrze, urządzenia
zasilające kotły grzewcze, urządzenie dezynfekujące do celów medycznych, ustępy przenośne, uszczelki do kranów
wodociągowych, wanny, wanny do nasiadówek, wanny SPA,
wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory
elektryczne do użytku osobistego, węgiel do lamp łukowych, wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzew-
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czych lub chłodniczych], wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafineryjne do destylacji, włókna magnezowe
[oświetlenie], wyciągi kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wymienniki ciepła, inne
niż części maszyn, wyprofilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki, zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki,
zasobniki ciepła, zasobniki pary, zasuwy [ogrzewnictwo], zaślepki do grzejników, zawory do rur, zawory powietrzne
do instalacji ogrzewania parowego, zawory regulujące poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne [części instalacji
grzewczych], zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, zmiękczacze wody, żarniki do lamp elektrycznych, żarniki elektryczne do ogrzewania, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, żarówki oświetleniowe, żyrandole.
(210) 479304
(220) 2017 11 22
(731) WIEŁA PIOTR, Poznań
(540) W folwark WĄSOWO

(531) 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 29 przetworzone produkty rolne, 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.
479313
(220) 2017 11 22
MALINOWSKI MARIUSZ, Lublin; STASIOWSKA AGATA,
Warszawa; TOKARSKI TOMASZ, Warszawa
(540) WIELKI SHOE EST. 2015

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 09.09.01
(510), (511) 1 kleje do skór, kleje do obuwia, spraye chemiczne do rozciągania obuwia, apretury do regeneracji skóry butów [inne niż pasty do butów], apretury w postaci płynnej
do impregnacji wodoodpornej butów skórzanych, kleje
do impregnacji wodoodpornej, impregnaty przeciw plamom, chemikalia do impregnowania tekstyliów, substancje
chemiczne do impregnacji tkanin, mieszanki chemiczne
do impregnacji wodoodpornej, mastyks do skór, zmiękczacze do skóry, pasty do wyprawiania skór, środki garbujące
[do skór], preparaty do wyprawiania skór, oleje do wyprawiania skór, zmiękczanie skór (preparaty do butów), środki do renowacji skóry, chemikalia do impregnacji skóry, produkty
chemiczne do garbowania skór, produkty chemiczne do nabłyszczania skór, środki chemiczne do wyprawiania skór, oleje do przemysłowego garbowania skór, sole przemysłowe
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do konserwacji skór, oleje garbarskie do skór zwierzęcych,
mieszanki stosowane do garbowania skóry, środki do impregnacji wodoodpornej skóry, substancje chemiczne do impregnacji skóry, środki chemiczne do impregnacji skóry, preparaty chemiczne do nabłyszczania skóry, preparaty
chemiczne do obróbki skóry, 2 barwniki do obuwia, barwniki
do powłok powierzchniowych, barwniki do skór, barwniki
do stosowania na tworzywach sztucznych, barwniki do stosowania na obuwiu, barwniki do tekstyliów, bejce do skóry,
czernidła [barwniki lub farby], farby do tkanin, farby o właściwościach naprawczych, farby przeciw zanieczyszczeniom,
farby w sprayu, farby wodne, farby wodoodporne, farby
akrylowe, farby olejne, farby dekoracyjne, farby na bazie żywic syntetycznych, lakiery i pokosty, lakiery w sprayu, lakiery
do malowania, lakiery w postaci farb, mastyks [żywica naturalna], materiały wypełniające w postaci farby, materiały [farby] do zabezpieczenia przed wilgocią, mieszanki do impregnacji wodoodpornej w postaci farb, pasty do użytku
w barwieniu, pigmenty do farb, płynne barwniki, powłoki
akrylowe [farby], powłoki chroniące powierzchnie [farby],
powłoki w sprayu [farby], powłoki w sprayu [lakiery], preparaty barwiące, preparaty barwiące w tubkach, preparaty do farbowania, preparaty koloryzujące, substancje barwiące, tusz
do apretur do skór, tusze do barwienia tekstyliów, tusze
do skór, żywice naturalne, żywice naturalne barwione na stałe, 3 aerozole czyszczące, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, aplikatory pasty do butów zawierające pastę,
artykuły do wybielania, balsamy, inne niż do celów medycznych, chemiczne środki do ożywiania kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, czarne pasty do obuwia [preparaty do polerowania
obuwia], czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie
domowym, detergenty piorące do użytku profesjonalnego,
detergenty w piance, elastyczne materiały ścierne, gąbki
ścierne do szlifowania, gotowy wosk do polerowania, krem
do butów, mieszanki detergentów do czyszczenia butów,
mieszanki polerujące, mydła do czyszczenia przedmiotów
wykonanych ze skóry, mydła do ożywiania koloru tkanin, nasączone ściereczki do polerowania, odplamiacz, oleje czyszczące, papier do polerowania, papier ścierny, pasty do butów, pasty do czyszczenia butów, pasty do skór, pasty
ścierne, pianka do czyszczenia, pianka oczyszczająca, płyny
do czyszczenia, płyny do prania, płyny do szorowania, preparaty czyszczące do skóry [materiału], preparaty czyszczące
w postaci pianek, preparaty do czyszczenia i polerowania
skóry i butów, preparaty do nadawania połysku, preparaty
do odnawiania i polerowania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do usuwania klejów, preparaty do usuwania
tłuszczu, preparaty do usuwania wosku, preparaty do wybielania skóry, produkty do usuwania plam, proszki do polerowania, proszki do prania, rolki ścierne, spraye do obuwia,
środki czyszczące do usuwania plam, środki czyszczące
w sprayu do tekstyliów, środki do czyszczenia obuwia [preparaty], środki do polerowania skóry, środki do polerowania
w aerozolu, środki konserwujące do skóry, środki w aerozolu
do obuwia, wosk do butów, wosk pralniczy, wosk polerski,
wywabiacze plam [preparaty], żele oczyszczające, 25 buty
baletowe, botki, botki dla kobiet, baletki, buciki dla niemowląt (z wełny), balerinki [obuwie], buty dla niemowląt, buty
do baletu, buty do baseballu, buty do biegania, buty do boksu, buty do gry w polo, buty do hokeja, buty do jazdy konnej,
buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do kąpieli, buty
do kostki, buty do koszykówki, buty do kręgli, buty do nakładania po nartach, buty do prowadzenia samochodu, buty
do rugby, buty do siatkówki, buty do stepowania, buty
do tańca, buty do trekkingu, buty do wody, buty do wspi-
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naczki, buty lekkoatletyczne, buty marynarskie, buty na płaskim obcasie, buty na platformie, buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty płócienne, buty robocze, buty skórzane,
buty sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wędkarskie, buty wodoodporne,
buty wsuwane, buty za kostkę, buty zimowe, chodaki drewniane, chodaki drewniane w stylu japońskim (geta), cholewki
do obuwia, czubki do butów, drewniaki i sandały w stylu japońskim, drewniane korpusy drewniaków w stylu japońskim,
drewniane podpórki do drewniaków w stylu japońskim,
dziane buty dla niemowląt, eleganckie buty wyjściowe,
espadryle, fleki do obuwia, gumiaki, gumowce, gumowe podeszwy do japońskich butów jika-tabi, japonki, japońskie
obuwie robocze z oddzieloną częścią na duży palec (jikatabi), japońskie obuwie ze słomy ryżowej (waraji), jednorazowe
pantofle domowe, języki do butów, kalosze, kalosze [wkładane na obuwie], kapcie skórzane, korki do butów piłkarskich,
korki do mocowania do butów sportowych, mokasyny, napiętki do obuwia, niskie drewniaki (hiyori-geta), niskie drewniaki (koma-geta), noski [części obuwia], obcasy, obuwie codziennego użytku, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet,
obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie do celów rekreacji, obuwie gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie na plażę, obuwie na polowania, obuwie piłkarskie, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie robocze, obuwie wojskowe,
obuwie wykonane z drewna, ochronne metalowe okucia
do obuwia, pantofle bez napiętka, pantofle do baletu, pantofle do pedicure, pantofle domowe ze skóry, pantofle kąpielowe, pantofle z tworzyw sztucznych, paski do butów, paski
na palce do drewniaków w stylu japońskim, paski na palce
do sandałów zori w stylu japońskim, paski skórzane, podeszwy do naprawy obuwia, podeszwy do obuwia, podeszwy
do pantofli domowych, podeszwy do sandałów w stylu japońskim, podeszwy zewnętrzne, odzież damska, odzież
dziecięca, odzież męska, podkolanówki, podwiązki, podwiązki do skarpetek, pończochy, rajstopy, rajstopy do tańca
i gimnastyki [wyroby pończosznicze], rajstopy sportowe, rajtuzy, rajtuzy na szelkach, sandały damskie, sandały do pedicure, sandały-drewniaki, sandały kąpielowe, sandały męskie,
sandały niemowlęce, sandały w stylu japońskim (zori), sandały z filcu w stylu japońskim, sandały z paskiem na palec
w stylu japońskim (asaura-zori), skarpetki antypoślizgowe,
skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, skarpetki dla sportowców, skarpetki do gry w tenisa, skarpetki i pończochy,
skarpetki japońskie (tabi), skarpetki męskie, skarpetki noszone jako kapcie, skarpetki przeciwpotne, skarpetki sportowe,
skarpetki w stylu japońskim (tabi), skarpetki wchłaniające
pot, skarpetki wełniane, skarpety bez stopy, skarpety do kostek, skarpety do spania, skarpety do sportów wodnych,
skarpety sportowe, usztywniacze do obuwia, walonki [buty
filcowe], skarpety termoaktywne, skarpety wewnętrzne
do obuwia [stopki], wierzchy obuwia, wierzchy z plecionego
rattanu do sandałów w stylu japońskim, wkładki do obuwia
[do butów i botków], wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych, wkładki pod piętę, wytłaczane podeszwy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, zori [japońskie klapki],
37 czyszczenie obuwia, czyszczenie i naprawa skór, czyszczenie odzieży, konserwacja, czyszczenie, reparacja skór,
konserwacja i naprawa odzieży, naprawa i konserwacja obuwia, naprawa i konserwacja wyrobów włókienniczych, polerowanie butów, pranie artykułów odzieżowych, pranie materiałów tekstylnych, pranie tkanin, udzielanie informacji
związanych z naprawą obuwia, udzielanie informacji związanych z usługami pralniczymi, usługi szewskie, usuwanie plam
z tkanin, usuwanie plam ze skóry, 40 apreturowanie materiałów [tkanin], apreturowanie tekstyliów, barwienie i farbowanie obuwia, barwienie nietkanych tekstyliów, barwienie
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odzieży, barwienie skór, barwienie tekstyliów, barwienie tkanin, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja materiałów tekstylnych, garbowanie skóry, impregnowanie wodoodporne
tkanin, obróbka materiałów przy użyciu substancji chemicznych, obróbka skór, obróbka tkanin w postaci impregnacji
wodoodpornej, obróbka wyrobów włókienniczych i tkanin,
usługi doradcze w zakresie barwienia, usługi polerowania,
wybielanie tkanin, wybielanie tekstyliów, zabezpieczanie
tkanin przed wodą.
(551) wspólne prawo ochronne
479379
(220) 2017 11 24
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zakroczym
(540) DUXOLEK
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, środki dietetyczne dla celów medycznych.
(210)
(731)

479464
(220) 2017 11 27
SINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) ETEREO
(510), (511) 3 zestawy kosmetyków, środki do usuwania skórek wokół paznokci, preparaty do pedicure, środki toaletowe,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy
ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, henna [barwnik kosmetyczny], kamienie do wygładzania stóp, płatki oczyszczające
nasączone kosmetykami, płatki oczyszczające nasączone
preparatami toaletowymi, olejki do celów kosmetycznych,
odżywki do skórek wokół paznokci, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, 8 przybory
do manicure i pedicure, przybory do obcinania i usuwania
włosów, przybory do układania włosów, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, elektryczna karbownica do włosów,
elektryczne prostownice do włosów, elektryczne urządzenia
do układania włosów, elektryczne żelazka parowe, grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], igły do przekłuwania uszu,
maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne
i nieelektryczne], narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, nożyce, nożyczki, nożyczki do skórek wokół paznokcia, pincety, przybory do pedikiuru, przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji brwi,
przyrządy do strzyżenia [ręczne], uchwyty do nożyczek, zalotki do rzęs, separatory do rzęs, przyrządy ręczne do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręczne do usuwania
twardego naskórka, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi,
usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi
kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie
urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów
kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo
męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja
urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów,
kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny
zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, łaźnie tureckie,
łaźnie publiczne do celów higienicznych, manicure, leczenie
(210)
(731)
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kosmetyczne grzyba palców nóg, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, ścinanie włosów, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, udzielanie informacji związanych z usługami salonów
piękności, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji
na temat łaźni tureckich, udostępnianie łaźni publicznych,
udostępnianie łaźni publicznych do celów higieny osobistej,
udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udostępnianie toalet
publicznych, udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, stylizacja, układanie włosów, solaria, salony piękności,
salony fryzjerskie, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi,
mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, usługi łaźni, usługi męskich salonów fryzjerskich,
usługi manicure i pedicure, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki
tłuszczowej, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi kształtowania brwi,
usługi kręcenia włosów, usługi gabinetów odchudzania,
usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania włosów, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego
makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradztwa
online w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, usługi spa, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi solariów, usługi
saun, usługi salonu opalania natryskowego, usługi salonów
fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów fryzjerskich dla służb
wojskowych, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych,
usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla
mężczyzn, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi przedłużania rzęs, usługi prostowania włosów, usługi podkręcania rzęs, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi
pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, w szczególności
w zakresie rzęs, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi
nitkowania brwi, usługi odsysania tłuszczu, usługi opalania
natryskowego, usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi
zabiegów na cellulit, usługi zabiegów na cellulitis, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi wizażystów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie udostępniania saun,
usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów,
usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia,
usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji urody
świadczone przez uzdrowisko [SPA], usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie naciągania
skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie mikropigmentacji,
usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi trwałej
ondulacji włosów, usługi tatuażu brwi, usługi trwałego podkręcania rzęs, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne,

20

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi depilacyjne, usuwanie
cellulitu z ciała, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych.
479631
(220) 2017 12 01
CEBP 24.12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Bliżej Przedszkola
(510), (511) 16 książki, książki edukacyjne, książki niebeletrystyczne, podręczniki [książki], książki z zadaniami dla dzieci,
książeczki z opowiadaniami dla dzieci, publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, prowadzenie warsztatów
[szkolenia], usługi szkolenia nianiek, nauczanie i szkolenia,
szkolenia ruchowe dla dzieci, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], konferencje (organizowanie i prowadzenie), organizowanie konferencji, organizacja konferencji edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych,
organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie
seminariów i konferencji, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji
edukacyjnych, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, organizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów,
publikowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych,
publikowanie książek, czasopism, dostarczanie informacji
dotyczących książek, publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie, publikacja czasopism,
usługi publikacji, publikowanie czasopism, publikowanie
tekstów edukacyjnych, publikacja materiałów edukacyjnych,
publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet.
(210)
(731)
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(531)

01.01.01, 01.01.02, 02.09.01, 21.03.01, 24.01.05, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 35 działania reklamowe i promocyjne adresowane do kibiców i przedsiębiorców, promowanie wizerunku
przedsiębiorstwa przez działania charytatywne i sportowe,
41 organizacja wydarzeń sportowych i charytatywnych
związanych z piłką siatkową.
(210) 479774
(220) 2017 12 06
(731) MAZOLEWSKI ŁUKASZ TEN, Warszawa
(540) TEN

(531) 04.05.03, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
aromaty, olejki aromatyczne, kosmetyki, oleje czyszczące, suche szampony, szampony, kosmetyki do włosów.
479789
(220) 2017 12 06
CHLEWICKI PIOTR, CHLEWICKA-ZWIERZYK ANNA
DIUN-TUR SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) BIAŁY ŻAGIEL PASAŻ
(210)
(731)

(210) 479696
(220) 2017 12 04
(731) NZOZ SPS DENTIST, Kraków
(540) ENDOTRICKS KONGRES STOMATOLOGICZNY

(531) 02.09.01, 02.09.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.
479751
(220) 2017 12 05
STOWARZYSZENIE POWIATOWY KLUB PIŁKI
SIATKOWEJ SIATKARZ, Oleśnica
(540) GIGANCI SIATKÓWKI

(210)
(731)

(531) 18.03.02, 26.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni handlowych,
biurowych, użytkowych oraz pomieszczeń mieszkalnych,
wynajem powierzchni, w szczególności w centrum handlowo-rozrywkowo-usługowym, administrowanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami użytkowymi.
(210) 479891
(220) 2017 12 08
(731) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(540) URD Uczelniana Rada Doktorantów Politechniki
Częstochowskiej

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauczanie i kształcenie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów (szkoleń), konkursów (edukacja lub rozrywka), wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie
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on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 analizy, badania, ekspertyzy, opiniowanie, pomiary,
testowanie, projektowanie oraz prace naukowe, badawcze
i wdrożeniowe.
479954
(220) 2017 12 10
CHLEWICKI PIOTR, CHLEWICKA-ZWIERZYK ANNA
DIUN-TUR SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) WILLA KASHMIR

(210)
(731)

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 43 wynajmowanie pokoi oraz wynajmowanie
apartamentów.
479968
(220) 2017 12 11
ENTERPRISE CAPITALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) ADVATUS GRUPA INTER PROJEKT

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni,
sklepów detalicznych oraz za pośrednictwem systemu tele-zakupów, przy wykorzystaniu komunikacji komputerowej,
sieci komputerowej i telewizji interaktywnej, sklepu on-line,
z towarami: podzespoły i akcesoria komputerowe, aparatura
do przetwarzania informacji, urządzenia, materiały i akcesoria
do konstrukcji teleinformatycznych sieci bezprzewodowych,
systemy operacyjne urządzeń do zarządzania ruchem informacji w sieciach teleinformatycznych - routerów, elementy
i akcesoria do konstrukcji routerów, urządzenia i akcesoria
do konstrukcji informatycznych sieci o zasięgu lokalnym,
sieci miejskich i sieci rozległych, urządzenia telekomunikacji
IP, w tym urządzenia do transmisji głosu i obrazu w sieciach
komputerowych, modemy, monitory komputerowe, płytki krzemowe półprzewodnikowe do obwodów scalonych,
płytki półprzewodnikowe- chipy, półprzewodniki, centralne
jednostki przetwarzania, w tym procesory, przekaźniki sygnałów elektronicznych, moduły ładowalne, w tym publikacje elektroniczne, maszyny i urządzenia biurowe, elektroniczne maszyny i urządzenia dla przemysłu i handlu, w tym
kasy fiskalne, maszyny księgujące, maszyny liczące, maszyny
faksymilowe, maszyny sumujące, aparaty radiowe, aparatura
do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, aparatura radiotelegraficzna, maszty radiotelegraficzne,
przewody telegraficzne, przewody telefoniczne, przenośne
telefony, nadajniki telekomunikacyjne, zespoły nadawcze telekomunikacyjne, maszty do łączności radiowej, odbiorniki
radiowe, anteny i maszty antenowe do telefonii bezprzewodowej, słuchawki telefoniczne, telefony tubowe, telegrafy,
telekopiarki, karty inteligentne, w tym karty z obwodami
zintegrowanymi, złącza elektryczne, tuleje złączowe do kabli
elektrycznych, złącza dopasowujące elektryczne, 37 usługi
instalowania, konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego, nadzór budowlany, usługi w zakresie budowy i konserwacji obiektów liniowych przesyłowych: rurociągów, linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, usługi instalowania, konserwacji i naprawy maszyn
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i urządzeń biurowych, księgujących i liczących, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi telegraficzne oraz usługi obejmujące:
łączność poprzez terminale komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, łączność
radiową, łączność telefoniczną, łączność telegraficzną, ogłoszenia elektroniczne, pocztę elektroniczną, połączenia i trasy
połączeń (usługi) dla telekomunikacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przesyłanie informacji, przekaz satelitarny, przesyłanie telekopii, nadawanie i przesyłanie telegramów, telefonię komórkową, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej,
radiofonię, usługi teleksowe, telewizję kablową, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, zlecenia przywoławcze radiowe, telefoniczne lub za pomocą innych środków łączności elektronicznej, 42 usługi obejmujące: instalacje oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego
i projektowanie systemów komputerowych w dziedzinie
łączności bezprzewodowej, wypożyczanie i konserwacja
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
konwersja danych przez programy komputerowe, wypożyczanie komputerów, usługi związane z projektowaniem budynków, doradztwo budowlane, analizy i badania techniczne w dziedzinie łączności bezprzewodowej.
(210) 479986
(220) 2017 12 11
(731) SMACZYŃSKA BRYGIDA, Gdańsk
(540) HELLO HAFFNER
(510), (511) 43 wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, noclegi, rezerwacje kwater.
(210)
(731)
(540)

479998
(220) 2017 12 11
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY,
Bydgoszcz

(531) 26.13.25
(510), (511) 42 usługi architektoniczne.
480095
(220) 2017 12 13
KOŁODZIEJ MARCIN ROMUALD, Kraków;
CZERNY MARCIN, Kraków
(540) PYRAMID
(210)
(731)
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(531) 06.01.01, 27.05.01
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia,
apaszki [chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body [bielizna],
bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty
sznurowane, buty za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe,
czepki pod prysznic, czubki do butów, daszki [nakrycia głowy],
daszki do czapek, długie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra
[odzież], gabardyna [odzież], garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury
[odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona,
kimona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy,
podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce
[odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski na oczy
do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury, mycki,
piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona,
nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa,
odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne, okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle
kąpielowe, paski [odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę
z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], pelerynki,
peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki
[odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe
[część garderoby], podwiązki, podwiązki do skarpetek, poncza,
pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki,
skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje
do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki
niepapierowe, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty
[ubrania], turbany, walonki [buty filcowe], woalki, welony [odzież],
wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.
(551) wspólne prawo ochronne
480114
(220) 2017 12 14
BOOM FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) trzy igły

(210)
(731)

Nr ZT11/2018

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi
zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w hurtowniach lub w sklepach detalicznych albo z katalogów względnie za pośrednictwem systemu telezakupów bądź na stronach internetowych z wykorzystaniem zamówień korespondencyjnych lub
przy użyciu środków telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej, usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, obuwie, nakrycia głowy, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, nabywanie towarów i usług
dla innych firm, organizowanie zakupu towarów na rzecz
osób trzecich, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi importowo-eksportowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, dystrybucja produktów do celów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie
reklamy, marketingu i publicity, rozprowadzanie próbek dla
celów reklamowych, reklama i marketing, pokazy towarów,
organizacja targów w celach handlowych.
480143
(220) 2017 12 15
RAPIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) rapida money
(510), (511) 16 drukowane materiały piśmienne, materiały drukowane, publikacje drukowane, gazetki, drukowane
materiały dotyczące usług finansowych, udzielania pożyczek i kredytów, broszury drukowane, broszury w zakresie
usług finansowych, udzielania pożyczek, ulotki drukowane,
drukowane ulotki informacyjne, plakaty reklamowe, artykuły papiernicze, 36 usługi finansowe, usługi dotyczące
pożyczek, pożyczki ratalne, pożyczki za zabezpieczeniem,
pożyczki z poręczeniem, organizowanie, gwarantowanie,
finansowanie i udzielanie pożyczek i kredytów, organizowanie sprzedaży pożyczek, udostępnianie i aranżowanie finansowania, udostępnianie informacji związanych z udzielaniem pożyczek, udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, udzielania pożyczek finansowych, w tym pod zastaw i pod zabezpieczenie, usługi instytucji kredytowych innych niż banki, usługi
świadczone przez biura kredytowe, pośrednictwo w umowach kredytowych i usługach finansowych, pośrednictwo
w zakresie udzielania pożyczek i kredytów, ubezpieczenia
kredytów i pożyczek, ubezpieczenie indywidualne związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, udostępnianie pożyczek i kredytów, sporządzanie raportów kredytowych,
usługi agencji kredytowych, sprawdzanie i ocena zdolności
kredytowej, organizowanie transferu pieniędzy, transfer
elektroniczny środków pieniężnych, doradztwo dotyczące usług związanych ze zwrotem pożyczek, ściąganie należności, windykacja należności i odzyskiwanie długów,
usługi w zakresie zarządzania długami, skomputeryzowana
windykacja wymagalnych należności, zapewnienie funduszy na pożyczki, przetwarzanie informacji finansowych,
konsultacje kredytowe, elektroniczny transfer funduszy,
elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, dostarczanie skomputeryzowanej
informacji finansowej, udzielanie porad i informacji w dziedzinie finansów między innymi poprzez media elektroniczne, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie finansów,
38 odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, przekazywanie informacji, transfer informacji przez Internet.
(210)
(731)

Nr ZT11/2018
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480144
(220) 2017 12 15
RAPIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) rapida
(510), (511) 16 drukowane materiały piśmienne, materiały
drukowane, publikacje drukowane, gazetki, drukowane materiały dotyczące usług finansowych, udzielania pożyczek i kredytów, broszury drukowane, broszury w zakresie usług finansowych, udzielania pożyczek, ulotki drukowane, drukowane
ulotki informacyjne, plakaty reklamowe, artykuły papiernicze,
36 usługi finansowe, usługi dotyczące pożyczek, pożyczki ratalne, pożyczki za zabezpieczeniem, pożyczki z poręczeniem,
organizowanie, gwarantowanie, finansowanie i udzielanie
pożyczek i kredytów, organizowanie sprzedaży pożyczek,
udostępnianie i aranżowanie finansowania, udostępnianie informacji związanych z udzielaniem pożyczek, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzielania pożyczek finansowych, w tym pod zastaw
i pod zabezpieczenie, usługi instytucji kredytowych innych niż
banki, usługi świadczone przez biura kredytowe, pośrednictwo w umowach kredytowych i usługach finansowych, pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i kredytów, ubezpieczenia kredytów i pożyczek, ubezpieczenie indywidualne
związane z zobowiązaniem spłaty pożyczki, udostępnianie
pożyczek i kredytów, sporządzanie raportów kredytowych,
usługi agencji kredytowych, sprawdzanie i ocena zdolności
kredytowej, organizowanie transferu pieniędzy, transfer elektroniczny środków pieniężnych, doradztwo dotyczące usług
związanych ze zwrotem pożyczek, ściąganie należności, windykacja należności i odzyskiwanie długów, usługi w zakresie
zarządzania długami, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, zapewnienie funduszy na pożyczki, przetwarzanie informacji finansowych, konsultacje kredytowe,
elektroniczny transfer funduszy, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, udzielanie
porad i informacji w dziedzinie finansów między innymi poprzez media elektroniczne, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie finansów, 38 odbieranie i dostarczanie wiadomości
za pomocą poczty elektronicznej, przekazywanie informacji,
transfer informacji przez Internet.
(210)
(731)

480147
(220) 2017 12 15
MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski
(540) PÓŁ NA PÓŁ
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka,
kiełbasa, kabanosy, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa
z dodatkiem warzyw.
(210)
(731)

(210) 480159
(220) 2017 12 15
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) Szpiedzy tajemnicza gra planszowa

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 28 gry planszowe.
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(210) 480160
(220) 2017 12 15
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) FAMILY GAME

(531)

29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 09.03.13,
04.05.02, 21.01.25
(510), (511) 28 gry planszowe.
(210) 480162
(220) 2017 12 21
(731) DĘBOWSKI GRZEGORZ, Łódź
(540) Futsal MŁODA EKSTRAKLASA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 21.03.01, 21.03.17, 26.13.25
(510), (511) 14 zegarki sportowe, 18 sportowe torby, plecaki sportowe, 25 czapki sportowe, koszule sportowe, odzież
sportowa, komplety sportowe, obuwie sportowe, skarpetki
sportowe, skarpety sportowe, bluzy sportowe, szorty sportowe, spodnie sportowe, stroje sportowe, 28 artykuły i sprzęt
sportowy do gier sportowych, koła sportowe, piłki sportowe,
sprzęt sportowy, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi
pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych
baz danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi,
usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz
ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów,
usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych,
41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku,
wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn,
usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi
obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania
nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania
portali internetowych.
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(210) 480167
(220) 2017 12 15
(731) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów
(540) PARADISE WATER BEAUTY for women MAGNESIUM
Raj Tatr NATURAL MINERALIZED

Nr ZT11/2018

w zakresie zarządzania i organizacji firm, doradztwa handlowego, prowadzenie badań rynku, wyszukiwanie kontrahentów, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych
baz danych, 38 rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu
satelitarnego, udostępnianie serwisów informacyjnych, udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczników, map, 41 produkcja filmów, reportaży, programów telewizyjnych, organizacja wystaw związanych z żeglarstwem,
sprzętem oraz wyposażeniem do żeglowania, organizacja
szkoleń, konkursów, konferencji, seminariów, obozów szkoleniowych, regat, publikowanie książek.
(210) 480320
(220) 2018 01 03
(731) KARPIŃSKI PRZEMYSŁAW KARPEX, Słaboszewo
(540) ALWAYS ON TIME KARPEX INTERNATIONAL
LOGISTICS

(531) 02.03.01, 25.01.15, 19.07.01, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana, woda źródlana, napoje izotoniczne.
(531)
480191
(220) 2017 12 15
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) 1767 JAWOROWY ZDRÓJ ZE ŹRÓDŁA ŚWIĘTEJ
JADWIGI
(510), (511) 32 wody źródlane, mineralne gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe na bazie tych wód.
(210)
(731)

480197
(220) 2017 12 15
YACHT-EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WIND & WATER Warsaw Boat Show WIND
and WATER

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.03.02, 18.03.21, 26.03.04, 26.03.06
(510), (511) 16 publikacje drukowane, gazety, czasopisma,
książki, broszury, notesy, kalendarze, zeszyty, podręczniki,
ulotki, prospekty, plany, mapy, fotografie, plakaty, 35 organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
prowadzenie akcji promocyjnej w prasie, radiu, telewizji, Internecie, na wszystkich nośnikach, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prowadzenie interesów osób trzecich

29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 26.13.25, 26.05.04,
26.05.08
(510), (511) 39 dostawa towarów, fracht, fracht [przewóz towarów], logistyka transportu, przewóz samochodami ciężarowymi, transport.
(210) 480527
(220) 2018 01 04
(731) BEREŹNICKI ROMAN, Ozimek
(540) LECTER
(510), (511) 41 edycja nagrań audio, imprezy kulturalne,
komponowanie muzyki dla osób trzecich, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne
za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, muzyczne usługi wydawnicze, pisanie
tekstów, publikowanie piosenek, realizacja nagrań fonograficznych, organizowanie imprez muzycznych, występy
muzyczne na żywo, kształcenie i szkolenia w dziedzinie
muzyki, montaż lub nagranie dźwięku i obrazu, muzyczne
usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki,
nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, nagrywanie
muzyki, nauczanie muzyki, nauka gry na gitarze, nauka muzyki, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych
na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez kulturalnych
i artystycznych, organizacja widowisk muzycznych, produkcja dźwięków muzycznych w studio nagrań, produkcja
koncertów muzycznych, produkcja nagrań audio, produkcja
nagrań audio-wizualnych, przedstawienia muzyczne, przygotowanie programów radiowych, publikowanie tekstów,
rozrywka z udziałem muzyki, udostępnianie muzyki, usługi
edukacyjne w zakresie muzyki, usługi festiwali muzycznych,
usługi imprez muzycznych na żywo, usługi w zakresie produkcji muzyki, widowiska muzyczne, wynajem instrumentów muzycznych, zarządzanie koncertami, zarządzanie strona artystyczna występów muzycznych.

Nr ZT11/2018

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

480549
(220) 2017 12 27
MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice
(540) ARHON
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery, 35 organizacja sprzedaży internetowej dla osób trzecich, obejmującej
projekty domów i usługi projektów, prezentacja oferty handlowej w Internecie, 41 usługi wydawnicze, publikowanie
książek.
(210)
(731)

480572
(220) 2017 12 27
BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bukowina Tatrzańska
(540) NOC BASENÓW

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa nocnych dancingów i dyskotek, zabaw w wodach basenów, organizowanie
części rozrywkowych przyjęć w basenach termalnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych
w basenach termalnych, gimnastyka, aerobik w basenach
termalnych przy muzyce, 43 usługi restauracyjne, snack-bary,
usługi hotelarskie.
480611
(220) 2017 12 28
DR. BEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) Dr. Bee

(210)
(731)

(531) 03.13.04, 26.02.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, 30 batony zbożowe, cukierki miętowe, czekolada, herbatniki petit-beurre,
karmelki (cukierki), krakersy, miód, muesli, orzechy w czekoladzie, owocowe galaretki, pałeczki lukrecjowe, pastylki
(wyroby cukiernicze), piernik, pomadka (cukierki), pralinki,
wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wysoko proteinowe batony zbożowe, 32 aperitify bezalkoholowe,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe,
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lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie herbaty,
napoje orzeźwiające, woda (napoje).
480629
(220) 2017 12 29
RATO INDUSTRIAL SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMADYTOWA, Rumia
(540) RALUB
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu a mianowicie separatory wilgoci, substancje garbujące,
kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, 3 środki chemii
warsztatowej - odrdzewiacze, odtłuszczacze, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz,
nawilżające i wiążące, 35 eksponowanie towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepie internetowym
z produktami chemicznymi dla przemysłu, a mianowicie
smarami, środkami chemii warsztatowej - odrdzewiaczami,
odtłuszczaczami, separatorami wilgoci, substancjami garbującymi, klejami (spoiwami) przeznaczonymi dla przemysłu,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama bezpośrednia za pośrednictwem poczty mailowej.
(210)
(731)

(210) 480669
(220) 2017 12 29
(731) KOSIBA KONRAD MAKSYMILIAN, Sądkowa
(540) ASTROBROWAR
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
480681
(220) 2017 12 30
QLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Qlab LABORATORY OF LIGHT

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż sprzętu oświetleniowego, 37 realizacja uruchamianie i modernizacja prototypowych instalacji
oświetleniowych urzeczywistniona światłem naturalnym i/lub
sztucznym, 42 projektowanie oświetlenia światłem naturalnym i/lub sztucznym w tym oświetlenia ogólnego, awaryjnego, projektowanie iluminacji budynków oraz oświetlenia
terenu, dróg i obiektów inżynierskich, obiektów użyteczności
publicznej i obiektów mieszkaniowych, projektowanie budowlane, usługi doradcze w zakresie budownictwa i oświetlenia światłem naturalnym i/lub sztucznym, badania laboratoryjne urządzeń elektrycznych oraz rozwiązań budowlanych
związanych z oświetleniem naturalnym i/lub sztucznym.
480723
(220) 2018 01 03
ODISO PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) ODISO
(510), (511) 8 sztućce stołowe, noże, widelce, łyżki, łyżeczki,
zestawy sztućców, 21 zastawa stołowa, talerze, talerzyki, filiżanki, garnki, pokrywki, tace, kubki, dzbanki, miski, patelnie,
(210)
(731)
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patery, rondle, salaterki, 35 usługi sprzedaży nastepujących
towarów: sztućce stołowe, noże, widelce, łyżki, łyżeczki, nakrycia stołowe metalowe, zastawa stołowa, talerze, talerzyki,
filiżanki, garnki, pokrywki, tace, kubki, dzbanki, miski, patelnie,
patery, rondle, salaterki.
480725
(220) 2018 01 03
ZGIERSKA KATARZYNA, JEDYNAK KRZYSZTOF EAT FIT
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) DAY OK! YOUR FOOD, YOUR MOOD
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.21, 29.01.12, 24.15.01
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, zajęcia sportowe,
kulturalne i rekreacyjne, edukacja, trening i instruktaż sportowy, organizacja i prowadzenie zawodów sportowych,
zajęć rekreacyjnych oraz imprez sportowych, organizacja
i prowadzenie szkół sportowych, organizowanie obozów
sportowych, organizacja i prowadzenie szkoleń, zajęć w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej, prowadzenie działalności szkoleniowo-wychowawczej dla młodzieży,
organizowanie imprez o tematyce sportowej, publikowanie
wydawnictw o tematyce sportowej, organizowanie zjazdów,
konferencji, seminariów, sympozjów o tematyce sportowej,
usługi klubowe w zakresie sportu, kultury fizycznej, poprawiania kondycji sportowej i zdrowia, opracowywanie programów szkoleniowych.
480767
(220) 2018 01 03
PANDA RAMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) PANDA SUSHI

(210)
(731)
(531)

26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 24.17.01, 24.17.04,
29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie
[bufety], obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
usługi barowe, usługi restauracyjne.
480733
(220) 2018 01 03
WASIELEWSKI JACEK, WASIELEWSKA ANNA FINGER
PRINT SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) fingerprint drukarnia

(210)
(731)

(531) 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 40 usługi drukowania, druk sitowy, drukowanie
offsetowe, drukowanie litograficzne, druk typograficzny,
drukowanie szablonów, usługi cyfrowego drukowania, introligatorstwo, laminowanie, obróbka i przetwarzanie papieru,
oprawa książek lub dokumentów, tłoczenie wzorów na powierzchni papieru, usługi cyfrowego drukowania książek
i innych dokumentów na zamówienie, usługi druku na tkaninach, 42 wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne, projektowanie materiałów drukowanych, wzornictwo
przemysłowe wspomagane komputerowo, opracowywanie
produktów.
(210) 480754
(220) 2018 01 03
(731) KLUB SPORTOWY BYDGOSZCZ ARCHERS, Bydgoszcz
(540) BYDGOSZCZ ARCHERS

(531) 03.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 zarządzanie w działalności handlowej, reklama,usługi w zakresie agencji importowo - eksportowych,
doradztwo handlowe, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi promocji
towarów dla osób trzecich, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych, dystrybucja i kolportaż
i sprzedaż broszur reklamowych, gadżetów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, w tym ulotek, prospektów, druków,
katalogów, broszur, materiałów drukowanych, newsletterów,
usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni oraz usługi prowadzenia sprzedaży korespondencyjnej i sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji i/lub stron internetowych wszelkich towarów spożywczych, potraw, bulionów i napojów
tym alkoholowych oraz produktów rolnych, ogrodniczych,
owoców morza i leśnych świeżych jak również przerobionych na wszelkie sposoby i przystosowanych do spożycia
w tym przygotowanych po dokonaniu zamówienia, 43 usługi gastronomiczne, przygotowanie dań żywnościowych,
bulionów i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), dostarczanie gotowych posiłków
w ramach usług gastronomicznych, usługi zaopatrzenia
w żywność na zamówienie, usługi zaopatrzenia w żywność
na zamówienie przy wykorzystaniu systemów online, serwowanie dań na wynos, usługi stałych placówek gastronomicznych, usługi lokali gastronomicznych obejmujących miejsca,
w których można coś zjeść na miejscu lub wziąć na wynos,
usługi gastronomiczne świadczone w mobilnych punktach
sprzedaży, usługi przygotowywania i serwowania potraw
przygotowywanych przy kliencie, przygotowywanie i wyda-
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wanie posiłków, obsługa zamówień telefonicznych związanymi z usługami zaopatrzenia w żywność, usługi doradcze,
konsultacyjne dotyczące wymienionych usług, informacja
o wymienionych usługach, prowadzenie restauracji, barów,
zajazdów, oberży, karczmy, gospody, obsługa przyjęć okazjonalnych, catering, obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi informacyjne
dotyczące hoteli, restauracji i kawiarni dostarczane on-line
poprzez globalną sieć komputerową lub Internet.
(210) 480777
(220) 2018 01 03
(731) Orkla ASA, Oslo, NO
(540) MOLLINEK
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy żywności, witaminy i preparaty witaminowe, minerały i preparaty mineralne, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety
dla dzieci, preparaty dietetyczne, suplementy dietetyczne,
napoje dietetyczne, preparaty i substancje farmaceutyczne:
oleje z produktów pochodzących z morza, oleje z wątroby
dorsza i preparaty z wątroby dorsza do celów medycznych,
preparaty zawierające kwasy tłuszczowe, preparaty i środki
ziołowe do celów medycznych, tabletki na gardło, tabletki
i pastylki do łagodzenia i leczenia kaszlu i bólu gardła, olej
rybny do celów medycznych, 29 oleje jadalne.
480785
(220) 2018 01 04
WADOWSKI MIECZYSŁAW, WADOWSKA BARBARA,
WADOWSKI ANDRZEJ POLTREP SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków
(540) Wawelska
(510), (511) 33 wódka.
(210)
(731)

480786
(220) 2018 01 04
SHENZHEN IBOARD TECHNOLOGY CO., LTD.,
Shenzhen, CN
(540) iB iBoard
(210)
(731)
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(531) 02.09.14, 21.03.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 okulary przeciwsłoneczne, 18 plecaki, torby,
portfele, portmonetki, 25 odzież, w tym: bluzy, spodnie,
buty, okrycia głowy, paski, kurtki, koszule, t-shirty.
(210) 480821
(220) 2018 01 04
(731) RYCHLIK BARTŁOMIEJ PORCJA SMAKU, Wrocław
(540) KRASNOLÓD

(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety [lody], jogurt
mrożony [lody spożywcze] kawa, herbata, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata
mrożona, napoje na bazie czekolady, wyroby cukiernicze,
wyroby piekarnicze, 43 usługi w zakresie działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni, kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących
przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi gastronomiczne, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi z zakresu zaopatrywania w żywność na zamówienie.
480831
(220) 2018 01 04
MEDI-SEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica
(540) MEDISEPT Prawdziwa dezynfekcja
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 elektroniczne tablice interaktywne, interaktywne terminale z ekranem dotykowym, komputerowe
oprogramowanie operacyjne, ekrany dotykowe, panele wyświetlające z cyfrowym oznakowaniem, projektory wideo,
komputerowe urządzenia peryferyjne, szafki na głośniki, długopisy z ekranem dotykowym, urządzenia i nośniki do odtwarzania dźwięku i obrazu.
(210) 480809
(220) 2018 01 04
(731) PAWLIK MICHAŁ, Warszawa
(540) REPS 8

(531) 24.01.08, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki do mycia, czyszczenia, szorowania i polerowania, kosmetyki, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, zapachowe środki odświeżające powietrze,
środki do polerowania podłóg i mebli, 5 środki sanitarne
do celów medycznych, płyny do dezynfekcji rąk, nóg, skóry,
chusteczki nasączone płynami do dezynfekcji, środki odkażające, w tym środki odkażające w postaci żelów, płynów
i sprayów, spraye do dezynfekcji rąk, stóp i powierzchni,
środki do zwalczania robactwa, insektycydy, fungicydy,
antyseptyki, środki bakteriobójcze, produkty biobójcze,
detergenty do celów medycznych, środki dezynfekcyjne,
środki antyseptyczne o działaniu profilaktycznym, produkty
chemiczne do celów medycznych o działaniu profilaktycznym, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, substan-
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cje dietetyczne do celów medycznych, dermokosmetyki
do celów leczniczych, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, odświeżacze powietrza, 35 usługi w zakresie organizowania działalności gospodarczej oraz w zakresie zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie zarządzania i administrowania przedsiębiorstwami, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: mydła, środki do mycia,
czyszczenia, szorowania i polerowania, mydła dezynfekujące, kosmetyki, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, środki odświeżające powietrze, środki do polerowania podłóg i mebli, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej i internetowej następujących towarów: środki
sanitarne do celów medycznych, wyroby medyczne, w tym
płyny do dezynfekcji rąk, nóg i powierzchni, chusteczki nasączone płynami do dezynfekcji, środki odkażające, w tym
środki odkażające w postaci żelów, płynów i sprayów, spraye
do dezynfekcji rąk, stóp i powierzchni, środki do zwalczania robactwa, insektycydy, fungicydy, antyseptyki, środki
bakteriobójcze, produkty biobójcze, detergenty do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne
o działaniu profilaktycznym, produkty chemiczne do celów
medycznych o działaniu profilaktycznym, produkty farmaceutyczne, suplementy diety, substancje dietetyczne do celów medycznych, dermokosmetyki, mydła antybakteryjne,
usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży prowadzone
za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag
i transparentów, usługi marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów promocyjnych i reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe oraz
usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze
handlowym, biznesowym, reklamowym i marketingowym,
świadczone za pomocą stron internetowych i mediów
społecznościowych, usługi w zakresie rozpowszechniania
materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek, katalogów, prospektów i broszur, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii,
zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich
wymienionych wyżej usług.
(210) 480847
(220) 2018 01 05
(731) ZALEJSKA GABRIELA, Tajęcina
(540) WORKWILL
(510), (511) 35 wyszukiwanie miejsc pracy, biura pośrednictwa pracy, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy
tymczasowej, usługi biura pośrednictwa pracy, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, organizowanie i prowadzenie targów pracy, doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, usługi
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk
pracy, usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie
personelu na stanowiska biurowe, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, usługi nawiązywania kontaktów
zawodowych, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, doradztwo zawodowe
(inne niż związane z edukacją i szkoleniami), doradztwo
związane z wyborem kadry kierowniczej, usługi w zakresie
przenoszenia pracowników, usługi w zakresie pracowników
tymczasowych, rekrutacja pracowników wspomagających
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prace biurowe, prowadzenie rejestru pracowników [dla
osób trzecich], dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji
pracowników.
480996
(220) 2018 01 11
SATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Sącz
(540) KALVIK

(210)
(731)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 czapki, kapelusze, kominiarki, berety, opaski,
rękawiczki, szalik, ubiory wierzchnie, ubiory sportowe, stroje
plażowe, bielizna, obuwie.
481017
(220) 2018 01 11
PLANTALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) PLANTALUX
(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.
(210)
(731)

481030
(220) 2018 01 11
PROXY-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rypin
(540) MOUNTER PROFESSIONAL LINE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 1 klej montażowy, czyścik do pianki, 17 piana montażowa, silikony, uszczelniacz akrylowy, klej
do styropianu.
481033
(220) 2018 01 11
WIELOCH ANDRZEJ, PRZYMIECHY; PRYSIŃSKI LECH,
SIERADZ
(540) SALUTAIRE
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.02
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, sterylizatory powietrza, podgrzewacze powietrza, osuszacze powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia na gorące powietrze,
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, lampy bakteriobójcze do oczyszczania
powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza
lub wody, filtry do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, instalacje do filtrowania powietrza, filtry [części instalacji domowych lub przemysłowych], pompy ciepła, termiczne kolektory słoneczne [ogrzewanie], wyciągi wentylacyjne, agregaty
klimatyzacyjne, wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, wymienniki
ciepła do celów centralnego ogrzewania, piece [urządzenia
grzewcze], instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje do dystrybucji wody,
armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz
przewodów wodnych lub gazowych, 19 kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
materiały budowlane niemetalowe, konstrukcyjne elementy
niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, drzwi
niemetalowe, 37 budownictwo, montaż drzwi i okien, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, montaż i naprawa instalacji grzewczych, tynkowanie, malowanie, murarstwo,
tapetowanie, izolowanie budynków, uszczelnianie budynków, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, naprawa i konserwacja
urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, modernizacja instalacji
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, instalowanie oraz naprawa wymienników ciepła, 42 projektowanie
budowlane, opracowywanie projektów technicznych, doradztwo projektowe.
(551) wspólne prawo ochronne
(210) 481037
(220) 2018 01 11
(731) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(540) eko patrol GIG

(531) 26.05.03, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 analizatory powietrza, aparatura kontrolno - pomiarowa do badania zanieczyszczenia środowiska,
aparatura kontrolno-pomiarowa do badania zanieczyszczenia powietrza, przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia
powietrza, czujniki jakości powietrza, czujniki temperatury
powietrza, modele do eksperymentów naukowych w laboratoriach, mobilne aplikacje, mobilne odbiorniki danych,
aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, urządzenia do pomiaru pyłu, urządzenia do monitorowania emisji pyłu, elektroniczna aparatura monitorująca inna niż do celów medycz-
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nych, przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowania
zanieczyszczeń powietrza, pyłomierze, laserowe mierniki
stężenia zanieczyszczeń powietrza, pobieralne mapy elektroniczne, komputerowe mapy cyfrowe, mierniki stężenia
zanieczyszczeń powietrza, oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia map, 42 analiza powietrza
w środowisku budowlanym, usługi analizy biochemicznej
przepływu powietrza, usługi w zakresie pomiarów powietrznych, usługi liczenia cząstek w przepływającym powietrzu,
usługi w zakresie badania składników przepływającego powietrza, usługi w zakresie badania składników powietrza,
usługi gromadzenia danych związanych z jakością powietrza,
zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami
środowiska, pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza,
usługi pomiaru i monitorowania jakości powietrza, opracowywanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów),
projektowanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów), usługi akustycznego pomiaru przepływu powietrza,
badania środowiska, świadczenie usług pobierania próbek
do badania skażenia, pomiary środowiskowe, ocena zagrożeń środowiskowych, usługi monitoringu środowiska naturalnego, badania dotyczące ochrony środowiska, kompilacja
informacji dotyczących środowiska, gromadzenie informacji
dotyczących środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, usługi doradcze dotyczące ochrony
środowiska, monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, monitoring środowiskowy terenów utylizacji
odpadów, kompilacja informacji dotyczących warunków środowiskowych, usługi konsultacyjne dotyczące planowania
środowiskowego, konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowiska, teledetekcja lotnicza związana z badaniami środowiska, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska
naturalnego, usługi doradcze związane z bezpieczeństwem
środowiska, usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi
inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, usługi
w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, doradztwo
techniczne w dziedzinie nauk o środowisku, testowanie emisji spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, usługi
w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, usługi
doradcze związane z badaniami w dziedzinie ochrony środowiska, usługi mapowania stref zagrożenia smogowego,
sporządzanie map zagrożeń smogowych, usługi w zakresie
badań środowiskowych w celu wykrywania zanieczyszczeń
wody, udostępnianie danych technologicznych na temat innowacji mających na uwadze ochronę środowiska, monitorowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie struktur inżynierii wodno-lądowej, laboratoria badawcze
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, przygotowywanie map cyfrowych, tworzenie map GPS.
481047
(220) 2018 01 11
KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) trilac – zawsze przy antybiotyku
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i inne środki lecznicze, dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, witaminy, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki
do żywności do celów leczniczych, parafarmaceutyki do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych,
zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, środki
wspomagające leczenie i wzmacniające organizm.
(210)
(731)
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481054
(220) 2018 01 12
ENERGIA OGÓLNOPOLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FLEX-TRADE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.25
(510), (511) 35 kompleksowa oferta chemikaliów przemysłowych w postaci aniliny, farby drukarskiej, olejków eterycznych, gazów przemysłowych, klejów chemicznych, substancji barwiących, żywic syntetycznych, metanolu, parafiny,
środków zapachowych i aromatów, sody, soli przemysłowej,
kwasów, siarki, pochodnych skrobi, nawozów mineralnych,
środków ochrony roślin, środków agrochemicznych, polimerów, glikoli umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup
tych towarów w hurtowniach branży chemicznej, usługi
menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi
reklamowe, usługi badania rynku, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, pokazy towarów.
481067
(220) 2018 01 12
OSMAN EMILIA ESTEMMI BEAUTY CENTER,
Magdalenka
(540) EE Estemmi BEAUTY CENTER
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.22, 27.05.14
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi.
481078
(220) 2018 01 12
BANACH MARIUSZ INDYWIDUALNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Wałbrzych
(540) NANO-RAD
(510), (511) 10 analizatory do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do radioterapii, aparatura i instrumenty chirurgiczne, biodegradowalne implanty do zespalania kości, cewniki, chirurgiczne
klamry, defibrylatory, dializatory, gastroskopy, igły do celów
medycznych, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, inhalatory, inkubatory do celów medycznych, kamery endoskopowe do celów medycznych, kaniule,
lampy do celów medycznych, lancety, lasery do celów medycznych, maski anestezjologiczne, maski do sztucznego
oddychania, maski stosowane przez personel medyczny,
materiały do zszywania, naklejki termoczułe do użytku medycznego, narzędzia do nacinania do celów chirurgicznych,
nici chirurgiczne, nożyczki chirurgiczne, odzież specjalna
używana w salach operacyjnych, pasy do celów medycznych, rękawice do celów medycznych, sondy do celów me(210)
(731)
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dycznych, stenty, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki
do celów medycznych, tomografy do celów medycznych,
urządzenia i instrumenty medyczne, 42 badania kliniczne,
analiza biochemiczna, analiza naukowa, analiza laboratoryjna do badań medycznych, badania medyczne, badania
biotechnologiczne, badania laboratoryjne, badania i rozwój
w zakresie nauki, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu
farmaceutycznego, badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe do celów medycznych, badania w zakresie
medycyny, medyczne badania naukowe, medyczne usługi
laboratoryjne, laboratoria naukowe, laboratoria medyczne,
próby kliniczne, prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie
farmaceutycznej i biotechnologicznej, usługi badawcze
w dziedzinie medycyny i farmakologii, świadczenie usług
badawczych, 44 usługi klinik medycznych, usługi medyczne,
usługi telemedyczne, usługi terapeutyczne, wypożyczanie
sprzętu medycznego.
(210) 481080
(220) 2018 01 12
(731) ŁUCZYŃSKI JACEK, Warszawa
(540) Co pijesz, kiedy nie pijesz
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo słodowe,
piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo i produkty piwowarskie, piwo pełne jasne, piwo typu saison, piwo o smaku
kawy, piwo jasne typu ale, napoje witaminizowane, napoje
warzywne, napoje odalkoholizowane, napoje izotoniczne,
napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, woda [napoje],
napoje owocowe, napoje energetyzujące, bezalkoholowe
napoje gazowane, napoje typu kola [napoje bezalkoholowe],
niegazowane napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], owoce
(bezalkoholowe napoje z soków owocowych, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym,
napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin,
słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych,
bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku
herbaty, shandy [napój składający się z piwa i lemoniady],
lemoniada, 35 oferowanie w celu sprzedaży w sklepach detalicznych i hurtowniach: gazowanych i niegazowanych wód
mineralnych, źródlanych i stołowych, wód i napojów gazowanych, wód i napojów niegazowanych, wód sodowych, napojów owocowych niegazowanych, napojów bezalkoholowych, soków owocowych, nektarów owocowych, syropów,
piwa, a także oferowanie powyższych produktów w celu
sprzedaży w środkach komunikacji elektronicznej, w tym
w Internecie oraz w drodze sprzedaży katalogowej.
(210) 481085
(220) 2018 01 14
(731) DRAJERCZAK ZBIGNIEW UNIKAD, Wiry
(540) UNIKAD POŻAR STOP

(531)

29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.04,
26.04.09, 01.15.05, 13.03.02
(510), (511) 6 metalowe drzwi przeciwpożarowe, metalowe
bramy przeciwpożarowe, metalowe ścianki działowe przeciwpożarowe, 9 pompy pożarnicze, sprzęt bezpieczeństwa
do gaszenia pożarów, alarmy pożarnicze, urządzenia do wykrywania pożaru, systemy sygnalizacji pożaru, instalacje try-
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skaczowe, podręczny sprzęt gaśniczy, gaśnice, koce gaśnicze,
tłumice, sita kominowe, klapy dymowe, 11 instalacje hydrantowe, hydranty przeciwpożarowe, wentylatory pożarowe
oddymiające, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne związane
z pożarnictwem.

stalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji
i klimatyzacji, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, instalowanie oraz naprawa
wymienników ciepła.

(210) 481116
(220) 2018 01 15
(731) Ken’s Foods, Inc., Marlborough, US
(540) KEN’S
(510), (511) 30 sos tatarski, sos marynatowy, ocet i podobne
sosy spożywcze, sosy sałatkowe, sosy coleslaw, majonez oraz
inne sosy spożywcze na bazie nabiału, warzyw, owoców
i/lub oleju, wskazane towary będące sosami do artykułów
spożywczych.

(210)
(731)

(210) 481118
(220) 2018 01 15
(731) JAŚKO PAWEŁ, Częstochowa
(540) smartvent

(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.13
(510), (511) 6 przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody metalowe, rurowe przewody
metalowe, metalowe materiały budowlane, materiały konstrukcyjne metalowe, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza,
sterylizatory powietrza, podgrzewacze powietrza, osuszacze
powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, urządzenia
na gorące powietrze, urządzenia do chłodzenia powietrza,
urządzenia do dezodoryzacji powietrza, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, urządzenia jonizujące
do oczyszczania powietrza lub wody, filtry do klimatyzacji,
filtry do wody pitnej, instalacje do filtrowania powietrza, filtry
jako części instalacji domowych lub przemysłowych, pompy
ciepła, termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, wyciągi wentylacyjne, agregaty klimatyzacyjne, wentylatoryczęści instalacji klimatyzacyjnych, wymienniki ciepła, inne
niż części maszyn, wymienniki ciepła do celów centralnego
ogrzewania, piece jako urządzenia grzewcze, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
instalacje do dystrybucji wody, armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych
lub gazowych, 19 kanały, dukty niemetalowe dla instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, materiały budowlane
niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, 35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom- punkty informacji konsumenckiej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie, materiałów budowlanych, urządzeń i instalacji sanitarnych i grzewczych, urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń
i instalacji do powietrza, urządzeń i instalacji hydraulicznych,
wyrobów metalowych, wymienników ciepła pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie
lub hurtowni lub poprzez Internet, 37 budownictwo, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, montaż i naprawa instalacji
grzewczych, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, in-

481120
(220) 2018 01 15
GRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marynin
(540) PetHouseSuite
(510), (511) 44 usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowym, 45 opieka nad zwierzętami domowymi
pod nieobecność właściciela.
481125
(220) 2018 01 15
SAMBORSKA-FAMULSKA ANETA CREATIVE FLOW,
Łódź
(540) Creative Flow
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje marketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych próbek, druków,
prospektów, broszur, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie projektowania i realizowania kampanii reklamowych,
badania rynku, usługi w zakresie organizacji targów, wystaw
i konkursów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
doradcze w zakresie marketingu, opracowywanie reklam:
korespondencyjnych, prasowych, radiowych, telewizyjnych,
41 usługi fotografii reklamowej, organizowanie i prowadzenie: konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, animacji
dla dzieci, usługi studia filmowego i fotograficznego, produkcja filmów, organizowanie sesji zdjęciowych, 42 usługi
w zakresie tworzenia i utrzymywania stron internetowych
dla osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia serwisów
internetowych, usługi w zakresie programowania i projektowania plastycznego: nazewnictwa, symboli firmowych,
znaków towarowych, projektowanie opakowań, wzornictwo
przemysłowe.
(210)
(731)

481132
(220) 2018 01 15
PERFFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DROGERIS
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
emulsje do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki
do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji włosów,
szampony, produkty do depilacji, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną,
środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny
i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające
preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, herbaty lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, preparaty i artykuły
higieniczne, suplementy żywnościowe, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, kremy farmaceutyczne, preparaty
farmaceutyczne, leki dla ludzi, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi, upiększający(210)
(731)
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mi i higienicznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z suplementami diety i lekami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, sprzedaż detaliczna
i hurtowa środków farmaceutycznych, promocja sprzedaży,
reklama i marketing, zarządzanie biznesowe i administracyjne punktami sprzedaży detalicznej kosmetyków i produktów farmaceutycznych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów: kosmetyki,
produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, herbaty lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi sklepów
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów.
(210) 481147
(220) 2018 01 16
(731) PAWŁOWICZ KRZYSZTOF MOJOSOFT, Paproć
(540) mojosoft SOFTWARE

(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do przetwarzania
obrazów, grafiki i tekstu, nagrane dyski laserowe zawierające
gry, nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, nagrane
płyty DVD zawierające gry, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
42 pisanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, naprawa
oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, projektowanie systemów oprogramowania graficznego.
(210) 481148
(220) 2018 01 16
(731) PAWŁOWICZ KRZYSZTOF MOJOSOFT, Paproć
(540) MOJOSOFT
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe oprogramowanie graficzne, komputerowe oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie do przetwarzania
obrazów, grafiki i tekstu, nagrane dyski laserowe zawierające
gry, nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, nagrane
płyty DVD zawierające gry, gry komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
42 pisanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
oprogramowania komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
aktualizacja oprogramowania komputerowego, naprawa
oprogramowania komputerowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, projektowanie systemów oprogramowania graficznego.
(210)
(731)

481151
(220) 2018 01 16
MEGABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

Nr ZT11/2018

(540) TRACER
(510), (511) 9 wykrywacze przedmiotów metalowych
do użytku przemysłowego lub wojskowego, przyrządy
do wykrywania metalu.
(210) 481152
(220) 2018 01 16
(731) TETERYCZ MARIUSZ GRZEGORZ, Szewnia Górna
(540) L4 zespół muzyczny

(531) 24.17.10, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe w postaci wystąpień zespołów muzycznych.
(210) 481153
(220) 2018 01 16
(731) PAWLIK MARIAN, Kraków
(540) DŻAMBLE
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe- audio-wideo, dyski kompaktowe- CD - ROM-y, dyski
magnetyczne, dyski optyczne, dzwonki do ściągnięcia do telefonu komórkowego, filmy kinematograficzne naświetlone,
filmy kinematograficzne naświetlone, hologramy, magnetyczne nośniki danych, nośniki do rejestracji dźwięku, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji,
taśmy do rejestracji dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
bilety, broszury, czasopisma- periodyki, drukowane publikacje, wydrukowane fotografie, gazety, kalendarze, karty muzyczne z życzeniami, katalogi, książki, materiały drukowane,
nalepki, naklejki- materiały piśmienne, okładki, obwoluty jako
artykuły papiernicze, pieczęcie, stemple, podręczniki- książki, prospekty, rozkłady, repertuary godzinowe drukowane,
szyldy z papieru lub z kartonu, ulotki, wydruki graficzne,
35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowychpróbek, druków, prospektów, broszur, usługi impresariów
w zakresie działalności artystycznej, prenumerata gazet dla
osób trzecich, impresariat w działalności artystycznej, marketing, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, poszukiwania w zakresie patronatu, produkcja
filmów reklamowych, public relations, radiowa reklama, reklama, reklama- rozpowszechnianie materiałów- ulotki, prospekty, druki, próbki, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, uaktualnianie materiału reklamowego, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy
korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych- próbek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
dla osób trzecich, wynajem bilbordów- tablic reklamowych,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy, organizacja w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania
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licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych,
publikowanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie
praktyczne- pokazy, nagrywanie filmów na taśmach wideofilmowanie, organizowanie i prowadzenia warsztatów- szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie spektakli- impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, producenckie usługi muzyczne, produkcja filmów innych
niż reklamowych, produkcja filmów na taśmach wideo, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikowanie
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe
programy rozrywkowe, realizacja spektakli, rezerwacja miejsc
na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, rozrywka- widowiska, sale koncertowe, realizacja spektakli, wystawianie
spektakli, wystawianie spektakli na żywo, usługi dystrybucji
biletów w zakresie rozrywki, organizacja wystaw związanych
z kulturą lub edukacją.
481244
(220) 2018 01 17
ALICANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) NIEZAPOMINAJKA
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe,
balsamy, inne niż do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, zestawy kosmetyków, wata do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, detergenty,
kosmetyki do makijażu, dezodoranty i antyperspiranty, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, kremy i balsamy kosmetyczne, masła
do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne, pianki do oczyszczania ciała, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], sole
do kąpieli, maseczki do ciała, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, kosmetyczne peelingi do ciała,
5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia
zębów, materiały do plombowania zębów, preparaty i artykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, środki odkażające, substancje chłonne do higieny osobistej, środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, środki
dezynfekcyjne i antyseptyczne, apteczki pierwszej pomocy,
wyposażone, preparaty higieniczne do celów medycznych,
detergenty do celów medycznych, lecznicze preparaty toaletowe, mydła lecznicze, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, szampony lecznicze, żywność dla niemowląt,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napary do celów medycznych, herbata lecznicza, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
enzymy do celów medycznych, krew do celów medycznych,
(210)
(731)
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krople do oczu, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia,
preparaty mineralne do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych, antybakteryjne środki do mycia, balsamy do celów farmaceutycznych, balsamy do użytku medycznego, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, enzymy do celów
farmaceutycznych, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, kremy do pielęgnacji skóry
do użytku medycznego, kremy lecznicze, krople do nawilżania oczu, krople do uszu, lecznicze balsamy, lecznicze żele
do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, napoje stosowane w lecznictwie, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], preparaty dermatologiczne, preparaty
do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, preparaty i substancje
farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, sole do celów medycznych, środki farmaceutyczne homeopatyczne,
środki przeciwbólowe, środki uspokajające, talk leczniczy,
wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół leczniczych, zioła
lecznicze, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele
do użytku dermatologicznego, środki do czyszczenia jamy
ustnej, plastry, opatrunki, pieluchy dla niemowląt i dorosłych,
waciki do użytku medycznego, odchudzanie [preparaty medyczne do -], peelingi [preparaty] do użytku medycznego,
środki dezynfekujące do użytku domowego, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne
i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
16 czasopisma [periodyki], broszury, afisze, plakaty, książki,
chusteczki higieniczne, chusteczki papierowe do demakijażu, materiały drukowane, bony upominkowe, 35 usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie
relacjami z klientami, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja usług
sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie zamówień, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, wyszukiwanie miejsc
pracy, agencje zatrudnienia tymczasowego, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje reklamowe, badanie
rynku, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, reklama i marketing, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, raporty i badania
rynkowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi
i usługi rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalności handlowej, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, nadzór nad działal-
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nością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej,
pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw
w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
środki perfumeryjne i zapachowe, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane
z następującymi produktami: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane
z następującymi produktami: detergenty, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty do włosów, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
sole do kąpieli, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły
higieniczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: suplementy diety i preparaty dietetyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: substancje chłonne
do higieny osobistej, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: apteczki
pierwszej pomocy, wyposażone, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty higieniczne do celów medycznych, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: lecznicze preparaty toaletowe, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
żywność dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: witaminy i preparaty witaminowe, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: lekarstwa, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: leki dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty
farmaceutyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: preparaty i substancje
farmaceutyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: preparaty i substancje
lecznicze, reklama i promocja sprzedaży wymienionych towarów dla osób trzecich, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej lub hurtowej tych towarów, usługi prowadzenia
aptek lub drogerii w zakresie sprzedaży leków i produktów
farmaceutycznych lub kosmetyków, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych
sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, żywność
i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe
i produkty do higieny osobistej, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania
działalnością gospodarczą, 41 komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie czasopism elektronicznych, usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie
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i prowadzenie loterii, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, publikacja gazet
elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów
drukowanych, usługi edukacyjne i instruktażowe, publikacja
i redagowanie książek, publikowanie czasopism, 42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie,
przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, instalacja,
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego,
konfiguracja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi
konsultacyjne i informacyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowego, projektowanie portali sieciowych, hosting portali internetowych, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej,
tworzenie oprogramowania komputerowego, usługi związane z opracowywaniem baz danych, usługi projektowania
oprogramowania komputerowego, utrzymanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz
farmacji, usługi weterynaryjne, usługi medyczne, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi
informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej
i branży medycznej, usługi doradcze w zakresie używania
i stosowania lekarstw, usługi opieki zdrowotnej.
(210)
(731)
(540)
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ALICANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
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(531) 26.11.02, 26.11.12, 24.13.09, 29.01.13
(510), (511) 3 preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki
do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała,
zestawy kosmetyków, wata do celów kosmetycznych, waciki
do celów kosmetycznych, detergenty, kosmetyki do makijażu,
dezodoranty i antyperspiranty, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, kremy i balsamy
kosmetyczne, masła do twarzy i ciała, mleczko kosmetyczne,
pianki do oczyszczania ciała, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do pielęgnacji włosów, żele do twarzy i ciała [ko-
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smetyki], sole do kąpieli, maseczki do ciała, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, kosmetyczne peelingi
do ciała, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, materiały do plombowania zębów, preparaty i artykuły higieniczne, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
środki sanitarne do celów medycznych, mydła i detergenty
lecznicze i odkażające, środki odkażające, substancje chłonne
do higieny osobistej, środki dezodoryzujące i oczyszczające
powietrze, dietetyczna żywność i substancje dostosowane
do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, preparaty higieniczne do celów medycznych, detergenty
do celów medycznych, lecznicze preparaty toaletowe, mydła
lecznicze, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, szampony lecznicze, żywność dla niemowląt, dietetyczna żywność
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napary
do celów medycznych, herbata lecznicza, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
preparaty witaminowe, witaminy i preparaty witaminowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, opatrunki medyczne,
materiały opatrunkowe i aplikatory, enzymy do celów medycznych, krew do celów medycznych, krople do oczu, preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, preparaty mineralne
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych,
wody mineralne do celów medycznych, antybakteryjne środki
do mycia, balsamy do celów farmaceutycznych, balsamy
do użytku medycznego, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego,
kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, kremy
lecznicze, krople do nawilżania oczu, krople do uszu, lecznicze
balsamy, lecznicze żele do ciała, lekarstwa, leki dla ludzi, maści
lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, napoje stosowane w lecznictwie, płyny do celów farmaceutycznych, płyny
do pielęgnacji skóry [lecznicze], preparaty dermatologiczne,
preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów, preparaty i substancje
farmaceutyczne, preparaty i substancje lecznicze, sole do celów medycznych, środki farmaceutyczne homeopatyczne,
środki przeciwbólowe, środki uspokajające, talk leczniczy, wyciągi z ziół leczniczych, wywary z ziół leczniczych, zioła lecznicze, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, żele do użytku
dermatologicznego, środki do czyszczenia jamy ustnej, plastry, opatrunki, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, waciki
do użytku medycznego, odchudzanie [preparaty medyczne
do -], peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki dezynfekujące do użytku domowego, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 16 czasopisma [periodyki], broszury, afisze, plakaty, książki, chusteczki higieniczne,
chusteczki papierowe do demakijażu, materiały drukowane,
bony upominkowe, 35 usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
elektroniczne przetwarzanie zamówień, doradztwo podatkowe [rachunkowość], usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, wyszukiwanie miejsc pracy, agencje zatrudnienia
tymczasowego, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
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ketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju
lub poza nim, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, agencje reklamowe,
badanie rynku, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, reklama i marketing, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, informacja o działalności
gospodarczej i informacja handlowa, raporty i badania rynkowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi biurowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi
rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie
działalności handlowej, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, nadzór nad działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: środki perfumeryjne
i zapachowe, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: detergenty, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
związane z następującymi produktami: preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty
do włosów, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: sole do kąpieli, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: suplementy diety i preparaty dietetyczne, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: substancje chłonne do higieny osobistej, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty higieniczne do celów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: lecznicze preparaty toaletowe, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: żywność dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: witaminy i preparaty witaminowe, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: lekarstwa, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: leki dla ludzi,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty farmaceutyczne, usługi sprze-
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daży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty i substancje farmaceutyczne, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi
produktami: preparaty i substancje lecznicze, reklama i promocja sprzedaży wymienionych towarów dla osób trzecich,
usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej lub hurtowej tych towarów, usługi prowadzenia aptek lub drogerii w zakresie sprzedaży leków i produktów farmaceutycznych lub
kosmetyków, usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży
w aptekach i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi
sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne,
kosmetyki, żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia,
środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, dostarczanie
informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie czasopism elektronicznych, usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie i prowadzenie loterii, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, publikacja
gazet elektronicznych online, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, usługi edukacyjne i instruktażowe, publikacja i redagowanie książek, publikowanie czasopism,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania,
instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania
komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne i informacyjne w zakresie
utrzymywania oprogramowania komputerowego, projektowanie portali sieciowych, hosting portali internetowych,
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej
i biotechnologicznej, tworzenie oprogramowania komputerowego, usługi związane z opracowywaniem baz danych,
usługi projektowania oprogramowania komputerowego,
utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, 44 usługi farmaceutyczne, usługi doradcze
dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi weterynaryjne,
usługi medyczne, przygotowywanie i wydawanie lekarstw,
udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, usługi doradcze i informacyjne związane
z produktami farmaceutycznymi, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej, usługi
doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw, usługi
opieki zdrowotnej.
481250
(220) 2018 01 17
ALICANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Kraków
(540) NIEZAPOMINAJKA apteka DLA CAŁEJ RODZINY

(210)
(731)
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(531) 24.13.14, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością
gospodarczą, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie
projektami z zakresu działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, elektroniczne przetwarzanie zamówień, doradztwo podatkowe
[rachunkowość], usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, wyszukiwanie miejsc pracy, agencje zatrudnienia
tymczasowego, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek,
w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, udostępnianie powierzchni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów,
agencje reklamowe, badanie rynku, doradztwo w dziedzinie
zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, reklama
i marketing, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, przetwarzanie danych do celów administracyjnych,
informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, raporty i badania rynkowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi biurowe, zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalności handlowej, doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu,
nadzór nad działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: środki perfumeryjne i zapachowe, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: detergenty,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
i paznokci, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty do włosów, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: sole do kąpieli, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: suplementy diety i preparaty dietetyczne, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej związane z następującymi produktami: substancje chłonne do higieny osobistej, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, usługi sprzedaży
detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty higieniczne do celów medycznych, usługi
sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: lecznicze preparaty toaletowe, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi
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produktami: żywność dla niemowląt, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: witaminy i preparaty witaminowe,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane
z następującymi produktami: opatrunki medyczne, materiały
opatrunkowe i aplikatory, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: lekarstwa,
usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami: leki dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej związane z następującymi produktami:
preparaty farmaceutyczne, usługi sprzedaży detalicznej lub
hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty
i substancje farmaceutyczne, usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej związane z następującymi produktami: preparaty i substancje lecznicze, reklama i promocja sprzedaży
wymienionych towarów dla osób trzecich, usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej lub hurtowej tych towarów, usługi prowadzenia aptek lub drogerii w zakresie sprzedaży leków i produktów farmaceutycznych lub kosmetyków,
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdrowia, urody i farmaceutycznymi, usługi sprzedaży w aptekach
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, usługi sklepów detalicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki,
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki toaletowe i produkty do higieny osobistej, dostarczanie informacji gospodarczych, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, 44 usługi farmaceutyczne,
usługi doradcze dotyczące farmakologii oraz farmacji, usługi
weterynaryjne, usługi medyczne, przygotowywanie i wydawanie lekarstw, udzielanie informacji dotyczących przygotowywania i wydawania leków, usługi doradcze i informacyjne
związane z produktami farmaceutycznymi, usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi informacyjne przeznaczone dla branży farmaceutycznej i branży medycznej,
usługi doradcze w zakresie używania i stosowania lekarstw,
usługi opieki zdrowotnej.
481253
(220) 2017 10 31
BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) BUDOSERWIS

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów,
faktoring, informacje finansowe, inwestycje kapitałowe, maklerstwo, organizowanie finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomości, pożyczki
finansowe, pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe,
szacowanie kosztów naprawy wycena finansowa, usługi finansowania, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe,
usługi ubezpieczeniowe, wycena finansowa, wycena nieruchomości, zarządzanie finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 budowa i konserwacja rurociągów, budownictwo,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie budynków
od wewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa
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wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie konserwacja oraz naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konsultacje
budowlane, malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, murarstwo, mycie, nadzór
budowlany, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo
zniszczonych, rozbiórka budynków, tynkowanie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi szczelinowania hydraulicznego, uszczelnianie budynków, wynajem
buldożerów, wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, 41 doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów, 42 audyt energetyczny, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, kontrola jakości, miernictwo
pomiary, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane, projektowanie opakowań, projektowanie
urbanistyczne, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.
(210) 481294
(220) 2018 01 18
(731) FIDELUS ZBIGNIEW FIDELTRONIK, Sucha Beskidzka
(540) airob

(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 roboty do podawania przedmiotów obrabianych, automaty przemysłowe stosowane do produkcji,
automaty przemysłowe do zamocowywania przedmiotów
w celu obróbki, maszyny do stosowania w produkcji obwodów elektrycznych i elektronicznych, regulatory procesów
przemysłowych, maszyny do użytku w montażu, zautomatyzowane maszyny montażowe, maszyny do montowania elementów półprzewodnikowych, prasy montażowe,
9 urządzenia sztucznej inteligencji, roboty edukacyjne, roboty laboratoryjne, sterowniki procesów (elektryczne), cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania procesami, elektroniczne urządzenia do sterowania procesami, urządzenia
do sterowania procesami (elektryczne), oprogramowanie
do sterowania procesami przemysłowymi, elektroniczne
urządzenia do sterowania procesami, urządzenia do sterowania procesami (elektryczne), urządzenia do rejestrowania
i odtwarzania obrazu, oprogramowanie do sterowania procesami, oprogramowanie komputerowe do kontroli obsługi
urządzeń audio i wideo, oprogramowanie do analizy danych
biznesowych, oprogramowanie do konserwacji prewencyjnej, oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze,
elektroniczne systemy kontrolne, elektroniczne systemy kontrolne do maszyn, kontrolery ruchu, kontrolery (regulatory),
sterowniki programowalne, komputerowe urządzenia sterujące, piloty zdalnego sterowania, programowalne analizatory stanów logicznych, urządzenia do testowania i kontroli
jakości, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, 42 inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, ana-
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lizy komputerowe, usługi komputerowe do analizy danych,
projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, analizy
systemów komputerowych, usługi analiz przemysłowych
wspomaganych komputerowo, analizy naukowe wspomagane komputerowo, usługi programowania komputerów
w celu analizowania i raportowania handlowego, eksploracja danych, testy kontroli jakości, kontrola jakości, kontrola
jakości wytworzonych produktów, testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, kontrola jakości w zakresie
systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, kontrola jakości produktów
częściowo wytworzonych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do szacowania i obliczania danych, usługi
projektowania systemów przetwarzania danych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, badania dotyczące
przetwarzania danych, opracowywanie systemów przetwarzania danych, usługi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych, usługi inżynieryjne dotyczące
technologii przetwarzania danych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania
danych, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu
o test wzorcowy.
481296
(220) 2018 01 18
EQUITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EQUITUM Loyality Program
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia
do gaszenia ognia, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
w tym karty z nośnikiem magnetycznym lub z wbudowanym mikroukładem elektronicznym, urządzenia do zapisu
i do odczytu zakodowanych danych, moduły ładowalne
z publikacjami w formie elektronicznej, 35 dekoracja wystaw
sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], marketing, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama
radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki, broszury], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy telewizyj-
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ne, uaktualnianie materiałów reklamowych, 36 emisja bonów wartościowych, usługi w zakresie wydawania i obsługi
kart upoważniających do zakupów, kart stałego klienta.
481298
(220) 2018 01 18
EQUITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) EQUITUM Loyality Program
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia
do gaszenia ognia, magnetyczne i optyczne nośniki danych,
w tym karty z nośnikiem magnetycznym lub z wbudowanym mikroukładem elektronicznym, urządzenia do zapisu
i do odczytu zakodowanych danych, moduły ładowalne
z publikacjami w formie elektronicznej, 35 dekoracja wystaw
sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu
detalicznego, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], marketing, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, reklama
radiowa, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki, broszury], reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy telewizyjne, uaktualnianie materiałów reklamowych, 36 emisja bonów wartościowych, usługi w zakresie wydawania i obsługi
kart upoważniających do zakupów, kart stałego klienta.
481318
(220) 2018 01 19
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Solla
(210)
(731)

(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 masło, margaryny, miksy masła i margaryny,
mleko, produkty mleczne.
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481319
(220) 2018 01 19
OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(531) 03.01.06, 03.01.16, 03.01.24, 29.01.12
(510), (511) 18 uprzęże dla zwierząt, smycze dla zwierząt,
ubrania dla zwierząt, obroże dla zwierząt domowych, przykrycia i okrycia dla zwierząt, 20 nosidełka dla zwierząt, klatki
dla zwierząt, przenośne posłania dla zwierząt domowych,
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, słupki
do drapania dla kotów, 21 miski dla zwierząt domowych,
kuwety dla zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt domowych, 28 zabawki dla zwierząt, 31 karmy dla zwierząt,
podściółka dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla
zwierząt, żwirek dla kotów, piasek do kuwet dla kotów.
(210) 481330
(220) 2018 01 19
(310) 37499
(320) 2017 08 01
(330) AD
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB
(540) STIKS
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony,
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły
dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry do papierosów, przyrządy
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wybory tytoniowe do podgrzewania, urządzenia i części tych urządzeń do podgrzewania tytoniu oraz substytutów tytoniu w celu wdychania.
(210) 481332
(220) 2018 01 19
(310) 37505
(320) 2017 08 01
(330) AD
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, GB
(540) CORES
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony,
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu nie do celów medycznych, cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły
dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry do papierosów, przyrządy
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wyroby tytoniowe do podgrzewania, urządzenia i części tych urządzeń do podgrzewania tytoniu oraz substytutów tytoniu w celu wdychania.
(210) 481333
(220) 2018 01 19
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, US
(540) LUCKY STRIKE BLACK SERIES
(510), (511) 34 papierosy, tytoń surowy i przetworzony,
wyroby tytoniowe, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), cygara, cygaretki, zapalniczki, zapałki, artykuły
dla palaczy, bibułki, gilzy, filtry do papierosów, przyrządy
kieszonkowe do skręcania papierosów, podręczne nabijarki
do tutek papierosowych, e-papierosy, płyny do e-papierosów, wybory tytoniowe do podgrzewania.
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(210) 481349
(220) 2018 01 19
(731) INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) PRZE PIŚ NIK

(531) 02.09.01, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 zeszyty, kołozeszyty, notatniki, kołonotatniki,
notesy, książki, poradniki.
481354
(220) 2018 01 19
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) Volcano effect
(510), (511) 3 proszki i płyny akrylowe do zdobienia, budowy
i odbudowy paznokci, brokat kosmetyczny, brokaty do paznokci, emalia do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier
do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci,
lakiery do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery termiczne do paznokci, materiały na powłoki do paznokci, proszki do zdobienia paznokci,
pyłki brokatowe do paznokci, pyłki do zdobienia paznokci.
(210)
(731)

481355
(220) 2018 01 19
COSMO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Suchy Las
(540) Electric effect
(510), (511) 3 proszki i płyny akrylowe do zdobienia, budowy
i odbudowy paznokci, brokat kosmetyczny, brokaty do paznokci, emalia do paznokci, kryształki do zdobienia paznokci, lakier
do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci,
lakiery do paznokci utwardzane promieniami UV, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery termiczne do paznokci, materiały na powłoki do paznokci, proszki do zdobienia paznokci,
pyłki brokatowe do paznokci, pyłki do zdobienia paznokci.
(210)
(731)

(210) 481356
(220) 2018 01 19
(731) KULCZYCKI SZYMON KU-SZI, Suchy Las
(540) SA HANKA S.A. SIEMIANOWICE
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(531) 29.01.02, 07.01.14, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, batony, bombonierki,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby z kakao, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, słodycze, galaretki, wafle.

py pochłaniające parę do kominków, okapy pochłaniające
parę do kuchenek, wyciągi kuchenne, 37 instalacje, naprawa
i serwis urządzeń wentylacyjnych i okapów, 42 analiza i testowanie materiałów i urządzeń, testowanie filtrów, testowanie komponentów.

481360
(220) 2018 01 19
SMARTHOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) smarthots

(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 9 serwery do hostingu www, serwery internetowe, serwery intranetowe, serwery komputerowe, serwery komputerowych baz danych, serwery komunikacyjne
[sprzęt komputerowy], serwery plików, serwery poczty
elektronicznej, serwery sieci komputerowych, serwery sieciowe, serwery w chmurze, 42 hosting serwerów, hosting
portali internetowych, hosting aplikacji interaktywnych,
hosting stron internetowych, hosting spersonalizowanych
stron internetowych, hosting komputerowych baz danych,
hosting platform w Internecie, hosting rozrywkowych treści
multimedialnych, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting mobilnych stron internetowych, hosting stron
internetowych w Internecie, hosting treści cyfrowych w Internecie, hosting przestrzeni pamięciowej w Internecie, hosting platform transakcyjnych w Internecie, hosting platform
komunikacyjnych w Internecie, usługi dostawcy hostingu
w chmurze, hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, usługi w zakresie hostingu stron internetowych, hosting
obiektów internetowych online dla osób trzecich, hosting
oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami,
hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, hosting przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron
internetowych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, hosting
platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez
Internet, hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej
na strony internetowe, hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie, utrzymywanie
i hosting stron internetowych dla osób trzecich, wynajem
przestrzeni pamięciowej na serwerach do hostingu elektronicznych tablic ogłoszeniowych, projektowanie, tworzenie,
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, utrzymanie witryn internetowych i hosting on-line
obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz osób trzecich do celów
prowadzenia interaktywnych dyskusji.
481365
(220) 2018 01 19
CIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sanok
(540) CIARKO
(210)
(731)

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 okapy metalowe, rury metalowe, kolanka i złączki do rur metalowych, 11 filtry do okapów, okapy
do urządzeń wentylacyjnych, okapy pochłaniające dym, oka-

481369
(220) 2018 01 22
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) INFERNO

(531) 29.01.15, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne]
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo,
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier
on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier
hazardowych.
481387
(220) 2018 01 22
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) GALAXY GEMS

(210)
(731)

(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych,
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne]
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo,
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier
on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier
hazardowych.
(210)
(731)

481395
(220) 2018 01 22
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
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(540) GOLDEN TORO

(531) 29.01.15, 27.05.01, 23.01.01, 09.01.11, 09.01.20
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale
do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry
hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym
gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji
on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania
i instalacji na komputerze, hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier hazardowych.
481396
(220) 2018 01 22
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) Lucky EMOTS

41

(531) 29.01.14, 27.05.01, 20.01.15, 07.15.08, 01.01.03, 24.17.02
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne]
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo,
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier
on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier
hazardowych.
481399
(220) 2018 01 22
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) Wizard’s Tower
(210)
(731)

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15, 21.01.09, 26.11.03, 04.05.03
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale
do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne, gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne] gry wideo
i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo, w tym gry
hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym
gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych nie do pobrania
i instalacji na komputerze, hazardowych gier on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier hazardowych.
481397
(220) 2018 01 22
E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra
(540) WILD SALOON

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.02, 01.15.11
(510), (511) 9 oprogramowanie do gier kasynowych i hazardowych, interaktywnych gier on-line oraz gier komputerowych, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, gry
komputerowe w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, w tym gry hazardowe, terminale do zakładów, 28 gry i zabawki, w tym automaty do gier
hazardowych, automaty do gier wideo, gry elektroniczne,
gry automatyczne lub na żetony, przenośne [podręczne]
gry wideo i przenośne podręczne elektroniczne gry wideo,
w tym gry hazardowe, przenośne [podręczne] gry komputerowe, w tym gry hazardowe, 41 usługi w zakresie gier on-line i aplikacji on-line związanych z grami, gier internetowych
nie do pobrania i instalacji na komputerze, hazardowych gier
on-line, gier komputerowych dostępnych on-line, w tym gier
hazardowych.
(210) 481498
(220) 2018 01 23
(731) MUREK GALINA MEBLEMAD, Katowice
(540) MEBLEMA
(510), (511) 40 produkcja mebli na zamówienie.
(210) 481500
(220) 2018 01 15
(731) MUREK GALINA MEBLEMAD, Katowice
(540) MEBLEMAD
(510), (511) 40 produkcja mebli na zamówienie.
(210) 481509
(220) 2018 01 23
(731) WAŃKOWICZ MACIEJ, Granica
(540) Pregnalac
(510), (511) 29 mleko w proszku dla kobiet w ciąży i kobiet
karmiących.
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481518
(220) 2018 01 24
VIMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) VIMS
(210)
(731)

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory
cząstek, aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alidady [części składowe
przyrządów optycznych], alkoholomierze, amperomierze,
analizatory powietrza, anemometry, anody, anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura
do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna do komutacji, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie
nie do celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania
podwodnego, apertometry [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego
ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie
do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie
elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe
do broni artyleryjskiej, celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki
elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem dna, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty
rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki, czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, detektory podczerwieni, diody świecące [LED], dozowniki, drogowe światła
sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne,
druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [siłomierze],
dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe
do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające],
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania
do telefonów komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, ekierki pomiarowe, ekrany
[fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany
radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami
zdalnego sterowania, elektroniczne etykietki na towarach,
elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, elektroniczne
partytury, do pobrania, elektroniczne pióra [ekranopisy],
elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektroniczne
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urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów
muzycznych, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia
kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na smartfony, fajki z ustnikiem do oddychania pod wodą, falomierze,
film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry do aparatów fotograficznych, filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, folie ochronne dostosowane
do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [złącza elektryczne], grafika do pobrania do telefonów komórkowych, grodzie akumulatorów elektrycznych,
gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki
sportowe, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych,
igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy
przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki (przyrządy
pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tablice
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników, kable światłowodowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe,
kalorymetry, kamery cofania do pojazdów, kamery termowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do stosowania
podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty
z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski do jazdy konnej, kaski ochronne
do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze
[przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury
komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, kolektory elektryczne, kombinezony ochronne dla
lotników, komory dekompresyjne, komórki fotowoltaiczne,
komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy
okrętowe, komputery, komputery cienki klient, komputery
do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [pda], komputery przenośne [podręczne], komutatory,
kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elektryczność], korektory graficzne [urządzenia audio], krokomierze
[pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy
ciemniowe [fotografia], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy optyczne, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, lasery, nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie
sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości
osnów, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka],
lustra do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki
do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki elektryczne, łyżki
do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydak-
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tyczne], maski do nurkowania, maski do oddychania, inne niż
do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania
pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia
do sondowania, maszyny sumujące, materiały na przewody
instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki do mierzenia
rozmiaru pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary,
miary stolarskie, mierniki sygnału satelitarnego, mikrofony,
mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy], monitory wyświetlające wideo
do noszenia na ciele lub w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów
elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku,
nośniki płyt ciemniowych [fotografia], numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy do selfie, obiektywy powiększające, obudowy głośników, ochraniacze
głowy do uprawiania sportu, ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe,
odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne,
odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed
ogniem, odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodporna, odzież przeznaczona
do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty,
okulary, okulary 3d, okulary inteligentne, okulary ochronne
do uprawiania sport, okulary przeciwoślepieniowe, okulary
przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory], oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub
do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki
danych, oscylografy, osłony azbestowe dla strażaków, osłony
do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony obiektywów, osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki
jaj], ozonizatory [ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych, pasy
bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety,
pirometry, plandeki ochronne, planimetry, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania,
pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki dla układów
scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki
pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA],
pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce
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na smart fony, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane,
pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne,
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze,
pryzmaty [optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki,
inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków,
przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy
do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru
odległości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy do pomiaru wagi,
przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne,
przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki
odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki
do przezroczy, rastry do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory,
regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości
do gramofonów, regulatory świateł scenicznych, rejestratory
przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory
do filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbestowe
do ochrony przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi do celów
przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, roboty do nadzoru
bezpieczeństwa, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne
wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne,
różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapilarne,
rurki Pitota, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rury
głosowe, satelity do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania
danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sonary, sondy
do celów naukowo-badawczych, spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie],statki pożarnicze, statywy do aparatów
fotograficznych, stereoskopy, stojaki do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki elektryczne,
subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna
lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania
i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, szafy rozdzielcze
[elektryczność], szalki Petriego, szklane obudowy do akumu-
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latorów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne],
światłowody, tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze
[elektryczność], tablice sterownicze [elektryczność], tablice
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji
dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia
nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termohigrometry, termometry nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów,
tłumice, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], torby do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory
elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, transpondery, tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody,
tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych,
tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych,
urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności,
urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów,
urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt
fonograficznych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia
do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji
ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia
do monitorowania niemowląt, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do nauczania, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia
do pomiarów precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], urządzenia
do powiększania [fotografia], urządzenia do przelewania,
przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych,
urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania,
urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami
kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu,
urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych,
urządzenia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy
do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia
i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia i sprzęt
dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania
powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne,
urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia
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monitorujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia
nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych,
urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomunikacyjne
w postaci biżuterii, urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo
do monitorowania niemowląt, urządzenia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem
rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe,
wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze,
wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, woltomierze,
wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia
w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło,
wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki
poziomu wody, wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu,
wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze przedmiotów
metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego,
wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], wzbudniki elektryczne,
wzmacniacze, wzmacniacze lampowe, wzorniki [przyrządy
pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zamki
elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia
rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych,
zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek [wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycznych, złączki
do przewodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne
[jukebox] do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne, znaki, świecące, 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
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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 oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS],
pisanie techniczne, platforma jako usługa [SaaS], 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 dzieł 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 internetowych 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) 481543
(220) 2018 01 24
(731) KAMIŃSKI RAFAŁ STANISŁAW, WARSZAWA
(540) RALPH KAMINSKI

(531) 26.03.01, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], pisanie piosenek, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja muzyczna,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi arty-
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stów estradowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań,
usługi w zakresie komponowania muzyki, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.
(210) 481544
(220) 2018 01 24
(731) GRABOWSKI ROBERT LERO, Lipno
(540) „LERO”
(510), (511) 6 prefabrykowane rusztowania metalowe,
rusztowania metalowe elewacyjne, szkieletowe rusztowania metalowe, metalowe platformy robocze [rusztowania],
metalowe rusztowania do budynków, rusztowania budowlane z metalu, rusztowania wieżowe z metalu, przenośne
platformy metalowe [rusztowania], metalowe pomosty dostępowe [rusztowania], materiały metalowe na rusztowania
budowlane, rusztowania metalowe do celów budowlanych,
belki z metali nieszlachetnych na rusztowania, przenośne
podwieszane platformy robocze [rusztowania metalowe],
drabiny metalowe, metalowe drabiny składane i drabiny, drabiny ze stopniami metalowymi, drabiny metalowe do bibliotek, drabiny wykonane głównie z metalu, ruchomy stopnie
[drabiny] z metalu, drabiny wykonane całkowicie z metalu,
metalowe przenośniki grawitacyjne [zsypy], rynny zsypowe z metalu [inne niż części maszyn], platformy z metalu,
platformy prefabrykowane metalowe, platformy budowlane [konstrukcje] z metalu, 7 windy budowlane, podnośniki
[windy], platformy podnośnikowe, platformy podnoszące,
ruchome platformy [podnoszenie], ruchome platformy
[hydrauliczne], ruchome podnoszone platformy robocze,
podnoszące platformy robocze [w tym ruchome], platformy
powietrzne do użytku z podnośnikami, napowietrzne platformy do użytku z dźwigami, ruchome platformy do prac
na wysokości [hydrauliczne], ruchome platformy do prac
na wysokości [elektryczne], 19 rusztowania wykonane z materiałów niemetalowych, ochronne rusztowania niemetalowe, drewniane rusztowania, platformy robocze [rusztowania]
nie z metalu, przenośne podwieszane platformy robocze
[rusztowania niemetalowe], niemetalowe pomosty robocze
do użytku w rusztowaniach, niemetalowe stopnie platform
do użytku w rusztowaniach, ruchome podesty [konstrukcje]
zrobione z materiałów niemetalowych, zsypy niemetalowe
do celów budowlanych, rynny niemetalowe zsypowe do celów budowlanych, niemetalowe platformy, platformy robocze [wieże rusztowań] nie z metalu, 20 drabiny niemetalowe,
drabiny drewniane, drabiny, niemetalowe, stopnie [drabiny]
niemetalowe, drabiny z tworzyw sztucznych, schodki [drabiny] z drewna, drabiny z włókna szklanego, drabiny, niemetalowe, do bibliotek, schodki [drabiny] z tworzyw sztucznych,
drabiny schodkowe wykonane z drewna, drabiny schodkowe wykonane z tworzyw sztucznych, drabiny z drewna lub
tworzyw sztucznych, 37 wynajem drabin, wynajem rusztowań, wynajem drabin składanych, wynajem stalowych wież,
wynajem desek rusztowaniowych, wynajem narzędzi budowlanych, wynajem rynien zsypowych.
(210) 481546
(220) 2018 01 24
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) bio NAWÓZ
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy ogrodnicze, nawozy dla rolnictwa.
(210) 481550
(220) 2018 01 24
(731) ZABRZAŃSKI ŁUKASZ, Chorzów
(540) AUTO SECRET
(510), (511) 37 usługi stacji obsługi pojazdów, obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, badania techniczne pojazdów,
diagnostyka pojazdów.

Nr ZT11/2018

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe, 20 klamki do drzwi
niemetalowe.
481593
(220) 2018 01 25
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) BJÖRN

(210)
(731)

481569
(220) 2018 01 25
JANAS PAWEŁ FUNDACJA ROZWOJU I INTEGRACJI
MULTIINTEGRA, Tychy
(540) Młode Wilki GKS Tychy
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły
sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, 41 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
(210)
(731)

481578
(220) 2018 01 25
JAROMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin
(540) JAROMA SERWIS SP. Z O.O.
(210)
(731)

(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
481609
(220) 2018 01 26
MAŁOPOLSKIE DWORCE AUTOBUSOWE
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) pks.pl BILETYDWORCEPRZEWOZY
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.09, 26.04.02, 26.01.01
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, obrabiarki
do drewna: wyrówniarki, grubiarki, strugarki dwustronne,
strugarki trzystronne, strugarki czterostronne, strugarko-pilarki, pilarki tarczowe stołowe, pilarki tarczowo formatowe, frezarki dolnowrzecionowe, frezarko-pilarki, frezarki
do obrzeży z polerką, wiertarko-frezarki, tokarko-frezarki, tokarko-kopiarki, szlifierki, ostrzarki do noży, formatyzerko-czopiarki, oklejarki jednostronne wąskich płaszczyzn, oklejarki
stolikowe wąskich płaszczyzn, oklejarki stolikowe do płaszczyzn prostych i krzywoliniowych, oklejarki do softformingu,
oklejarki jednostronne ze wstępnym frezowaniem, odciągi
trocin, wyposażenie specjalistyczne do w. wym. maszyn,
części zamienne do w.wym. maszyn, urządzenie czyszczące
do w. wym. maszyn, polerki, zespoły (mechanizmy) posuwowe, urządzenia podcinające, zespoły profilowe, zespoły obcinająco-frezujące, urządzenia wiertarsko-frezarskie, agregaty
frezowania obwiedniowego, zespoły dociskowe, stoliki podporowe, stoliki do czopowania, podtrzymki i trzpienie do frezarek, uchwyty tokarskie, 35 usługi pośrednictwa w handlu,
handel maszynami i urządzeniami związanymi z obróbką
drewna, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa (serwis) maszyn, 40 obróbka drewna, usługi w zakresie obróbki drewna
i materiałów drewnopochodnych, obróbka metali, usługi
w zakresie obróbki części metalowych.
(210) 481582
(220) 2018 01 25
(731) KWIECIEŃ ROBERT ENGER, Miechów
(540) APRILE

(531) 18.01.21, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje mobilne
do rezerwacji i sprzedaży biletów na podróż i wycieczki,
programy komputerowe i aplikacje mobilne do sprawdzania cen biletów, godzin przejazdów i rozkładów jazdy autobusów i pociągów, 16 produkty drukarskie, w tym: druki,
prospekty, ulotki, plakietki, ulotki, broszury, broszury informacyjne, katalogi, gazety, periodyki, czasopisma, magazyny,
przewodniki, przewodniki turystyczne, biuletyny, biuletyny
informacyjne, okólniki, rozkłady drukowane, godziny przyjazdów, rozkłady autobusów, karty na korzystanie z sieci autobusowej, 35 sprzedaż biletów na podróż, sprzedaż biletów
autobusowych i kolejowych online bądź za pośrednictwem
kas biletowych, zarządzanie działalności gospodarczą w zakresie prowadzenia dworców autobusowych za pośrednictwem platformy internetowej, obsługa księgowa dworców
autobusowych za pośrednictwem platformy internetowej,
39 transport, transport autobusowy, transport kolejowy,
transport osób, bagaży i towarów, rezerwacja miejsc w środkach transportu, rezerwacje i wydawanie biletów na podróż
i wycieczki, usługi kierowców, organizowanie podróży i wycieczek, czarterowanie autobusów, usługi w zakresie rezerwacji transportu autobusowego, usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu autobusowego
w tym cenników i rozkładów jazdy oraz stanu ruchu, usługi
odprawiania bagaży.
(210)
(731)

481639
(220) 2018 01 26
BENEFIT IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
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(540) MultiSport

(531) 26.01.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, karty nagrane magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, zintegrowane karty magnetyczne, elektroniczne lub kodowane,
karty chipowe, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne
nośniki informacji, elektroniczne karty płatnicze, karty inteligentne, czytniki kart etapowych, kodowane karty lojalnościowe, elektroniczne karty chipowe kodowane, urządzenia
elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno- sterujące, urządzenia
do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
czytniki jako sprzęt przetwarzający dane, czytniki kodów kreskowych, 16 czeki, bony wartościowe, bony użytkowe, karty
kredytowe, nie elektroniczne afisze, bilety, broszury, czasopisma, gazety, formularze, materiały piśmienne, materiały
szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, katalogi,
biuletyny informacyjne, papierowe karty lojalnościowe, karty
upominkowe, karty rejestracyjne, 35 wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
reklama, zarządzanie programami lojalnościowymi, obsługa,
prowadzenie, nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie
i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, usługi
w zakresie kart lojalnościowych, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi zarządzania w działalności handlowej,
administrowanie w działalności handlowej, prace biurowe,
36 emisja bonów wartościowych, emisja kart kredytowych,
usługi w zakresie wydawania voucherów, informacje finansowe, informacja o ubezpieczeniach, usługi finansowe, obsługa kart debetowych, emisja kart kredytowych, obsługa kart
kredytowych, kredyty ratalne, operacje finansowe, kredyty
ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe,
emisja kart przedpłaconych, wydawanie bonów wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 41 usługi
informacji o rekreacji, usługi klubowe, usługi klubów zdrowia
w zakresie poprawiania kondycji, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, konkursów, seminariów sympozjów
i warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie
kursów edukacyjnych, warsztatów dydaktycznych i zajęć
praktycznych, usługi kultury fizycznej, organizowanie obozów sportowych, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, przyjęć,
wystaw z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie rozrywki, informacja o rozrywce, organizowanie zajęć sportowych i urządzeń
sportowych, organizowanie obozów wakacyjnych, usługi
związane z organizacją wypoczynku, usługi związane z oferowaniem biletów do muzeów, wydawanie audiobooków,
publikacja tekstów i materiałów edukacyjnych, w tym informacji medycznych, usługi edukacyjne i doradcze w zakresie
sprawności fizycznej, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), analizy i projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, instalacje, aktualizacja, konserwacja, powielanie,
projektowanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych
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przez programy komputerowe, instalacje i wypożyczanie
sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, w tym tworzenie i informatyczna obsługa portali internetowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, kawiarniane, restauracyjne, gastronomiczne i cateringowe, Usługi w zakresie
zakwaterowania tymczasowego.
481701
(220) 2018 01 29
SC BEAUTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec
(540) CHROMATICA

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 10 urządzenia i instrumenty medyczne, lasery
medyczne, lasery do celów medycznych, instrumenty medyczne, elektroniczne przyrządy medyczne, lasery dentystyczne, instalacje laserowe do celów medycyny estetycznej,
lasery do celów weterynaryjnych, lasery do celów okulistycznych, lasery do użytku w chirurgii, lasery półprzewodnikowe
do celów medycznych, lasery z możliwością wytwarzania
pulsującej wiązki laserowej do celów medycznych, laserowe
narzędzia tnące do użytku medycznego, lasery posiadające
włókna optyczne do użytku w medycynie, medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, medyczne urządzenia
ochładzające, medyczne urządzenie chłodzące posiadające
aplikator do kontaktu z ciałem, światłowodowe urządzenia
medyczne, urządzenia medyczne do analizy ciała, urządzenia medyczne do analizy skóry, urządzenia medyczne wykorzystujące laser do poprawiania kondycji skóry, wentylatory
medyczne.
481705
(220) 2018 01 29
DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) centrum konferencyjne wpp
(210)
(731)

(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.02.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, badania rynkowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, pokazy towarów,
reklama, usługi marketingowe, wystawy w celach handlowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pomocą strony internetowej, 36 organizowanie wynajmu
nieruchomości, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, nauczanie,
kształcenie, rozrywka, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe,
usługi restauracyjne, wynajmowanie sal na zebrania.
(210)
(731)

481827
(220) 2018 02 01
JB MULTIAGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
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(540) 2

Nr ZT11/2018

cowe, napoje warzywne, soki, soki owocowe, soki warzywne,
nektary owocowe, nektary warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe,
preparaty do produkcji napojów.
481833
(220) 2018 02 01
ZACHODNIA KORPORACJA FINANSOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kostrzyn nad Odrą
(540) wf workout & fitness
(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.17, 27.07.01
(510), (511) 20 kanapo-tapczany, kanapy, łóżka, łóżka drewniane, meble, 35 usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi pośrednictwa w handlu, 37 naprawy tapicerskie, renowacja mebli, tapicerowanie mebli, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht [przewóz towarów], informacja o składowaniu, informacja o transporcie,
logistyka transportu, pośrednictwo frachtowe, przenoszenie,
przewóz bagaży, przeprowadzki, składowanie towarów,
transport mebli, usługi rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi.
481828
(220) 2018 02 01
JB MULTIAGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) direct2home

(210)
(731)

(531) 24.15.01, 24.15.17, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 20 kanapo-tapczany, kanapy, łóżka, łóżka drewniane, meble, 35 usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi pośrednictwa w handlu, 37 naprawy tapicerskie, renowacja mebli, tapicerowanie mebli, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht [przewóz towarów], informacja o składowaniu, informacja o transporcie,
logistyka transportu, pośrednictwo frachtowe, przenoszenie,
przewóz bagaży, przeprowadzki, składowanie towarów,
transport mebli, usługi rozładunku towarów, usługi transportu samochodami silnikowymi.
481829
(220) 2018 02 01
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) 2017 JOKER CRAFT BEER American IPA DOCTOR
BREW www.doctorbrew.pl
(210)
(731)

(531)

25.01.15, 02.01.07, 02.01.15, 02.01.23, 02.01.30, 24.09.02,
24.09.07, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane
napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owo-

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
481834
(220) 2018 02 01
EMULBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) emulbit

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 zaprawa azbestowa, cement azbestowy, beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki
dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumy,
tektura budowlana [asfaltowana], konstrukcje budowlane
niemetalowe, kamień budowlany, budynki niemetalowe
przenośne, cement, pachołki do cumowania niemetalowe,
łupki dachowe, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki
niemetalowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych,
arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania drogi,
materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć
nawierzchni dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, niemetalowe bloki drogowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, gips, glina ceglarska, glina garncarska
[surowiec], glina, kruszywo klinkierowe, krzemionka, materiały budowlane niemetalowe, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, papa,
piasek litograficzny [srebrny], piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, pokrycia dachowe
niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, powłoki
[materiały budowlane], profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, schody niemetalowe, sufity niemetalowe, tablicesygnalizacyjne nieświecące,
niemechaniczne, niemetalowe, szalówki [ciesielstwo], szalunki niemetalowe do betonu, kruszywo szamotowe żaroodporne, sztuczny kamień, ścianki działowe niemetalowe,
ścianki szczelne niemetalowe, pokrycia niemetalowe ścian,
płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, tarcica, tłuczeń, tuf
wapienny, tynk, margiel wapienny, wapień, wapno, materiały
wiążące do produkcji brykietów, wolnostojące niemetalowe
konstrukcje chroniące przed słońcem, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, wykończeniowe elementy dachów,
niemetalowe, wytwory wykonane z kamienia, betonu lub

Nr ZT11/2018
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marmuru, zaprawy budowlane, zbiorniki murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, żużel [materiał budowlany], kamień żużlowy, żwir, żwir gruboziarnisty.
481836
(220) 2018 02 01
STYPUŁKOWSKA-SZCZEPAŃSKA IWONA ALDOS,
Ostrów Wielkopolski
(540) ALDOS
(510), (511) 27 dywaniki, dywaniki do samochodów, dywaniki samochodowe, maty samochodowe, dywaniki podłogowe do pojazdów i samochodów, materiał antypoślizgowy
do użytku pod dywanikami, podkłady pod dywaniki, wykładzina samochodowa, 35 prowadzenie sklepów i hurtowni
branży motoryzacyjnej, sprzedaż i promocja sprzedaży dywaników samochodowych, detaliczny handel dywanikami
samochodowymi, w tym prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, dekoracja wystaw
sklepowych, reklama, sprzedaż i promocja sprzedaży dywaników samochodowych w Internecie.
(210)
(731)

481839
(220) 2018 02 01
DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) American Lager Single Hop Amarilo CRAFT BREWERY
GURU ARTS American Lager
(210)
(731)

(531)

25.01.15, 26.01.02, 26.01.12, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18,
25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje witaminizowane, aromatyzowane
napoje gazowane, sorbety w postaci napojów, napoje owocowe, napoje warzywne, soki, soki owocowe, soki warzywne,
nektary owocowe, nektary warzywne, koktajle bezalkoholowe, woda, woda mineralna i gazowana, syropy owocowe,
preparaty do produkcji napojów.
(210) 481840
(220) 2018 02 01
(731) MĘŻYŃSKI MACIEJ, Warszawa
(540) WARSZAWSKI Golibroda M.M. BARBER-SHOP
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(531)

26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 24.17.01, 24.17.02, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.12, 10.05.04, 10.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, balsamy do celów kosmetycznych,
kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, mydło
do golenia, płyny do pielęgnacji włosów, farby do brody
i włosów, odżywki do włosów, szampony, preparaty do golenia, preparaty do nadawania połysku, pomady do celów
kosmetycznych, wosk do wąsów, środki perfumeryjne, 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, projektowanie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
marketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, 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, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania biznesem, sprzedaż, w tym sprzedaż on-line:
kosmetyków, balsamów, kremów, masek kosmetycznych,
mydeł, mydeł do golenia, płynów do pielęgnacji wąsów, farb
do brody i wąsów, odżywek i szamponów do włosów, preparatów do golenia, preparatów do nadawania połysku, pomad do celów kosmetycznych, wosku do wąsów, środków
perfumeryjnych, 41 usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń,
kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne w formie pokazów, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, 44 fryzjerstwo, usługi salonu fryzjerskiego dla
mężczyzn, kobiet i dzieci, salony piękności, usługi wizażystów, zabiegi kosmetyczne, doradztwo dotyczące kosmetyków, zabiegów kosmetycznych.
481875
(220) 2018 02 02
ARION SZPITALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) ARION Szpitale
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 44 szpitale, usługi świadczone przez szpitale,
usługi szpitalnych domów opieki, usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale.
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481880
(220) 2018 02 02
BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) JANOSIK
(210)
(731)

(531)

01.03.06, 01.03.07, 02.01.01, 02.01.04, 06.01.02, 05.01.01,
05.01.08, 05.01.16, 09.07.01, 11.03.01, 09.01.10, 26.04.02,
26.04.18, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
481888
(220) 2018 02 02
SID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) SID

(210)
(731)

(531)

29.01.01, 29.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, komputery, komputery przenośne [podręczne], napędy dysków
do komputera, sprzęt peryferyjny do komputerów, drukarki
komputerowe, dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki,
interfejsy audio, interfejsy komputerowe, karty inteligentne [karty z układem scalonym], karty pamięci do urządzeń
do gier wideo, klawiatury komputerowe, modemy, monitory
[programy komputerowe], monitory [sprzęt komputerowy],
mikroprocesory, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, procesory centralne,
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, skanery [urządzenia do przetwarzania
danych], sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, tablety, urządzenia do przetwarzania danych, oprogramowanie gier, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie
plikami, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efek-

Nr ZT11/2018

tywności biznesowej, usługi marketingowe, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, 37 instalowanie, konserwacja i naprawa
sprzętu komputerowego, 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, łączność poprzez terminale komputerowe, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie
faksów, przesyłanie on-line kartek z życzeniami, przesyłanie
wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych online,
usługi telekonferencyjne, usługi w zakresie wideokonferencji,
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi
telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajmowanie czasu dostępu
do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie
dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], usługi gier oferowane w systemie
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 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 projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
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, odzyskiwanie
danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], powielanie
programów komputerowych, programowanie komputerów,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich
[usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem
sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej,
usługi serwisów społecznościowych online.
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(210) 481889
(220) 2018 02 02
(731) LESZCZYŃSKI WOJCIECH PERFEKT, Kraków
(540) BR Best Retail

(531)

29.01.04, 29.01.08, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.14, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.11,
26.11.12
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych,
36 dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], timesharing nieruchomości, wynajem nieruchomości, agencje
nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, zarządzanie
nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, finansowanie konsorcjalne nieruchomości,
usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości,
agencje mieszkaniowe (nieruchomości), usługi zarządzania nieruchomościami, pomoc w zakupie nieruchomości,
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, organizowanie ograniczonej
własności nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości handlowych, doradztwo w zakresie nieruchomości,
organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, odbieranie
długów z tytułu wynajmu nieruchomości, zapewnienie
finansowania rozbudowy nieruchomości, wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości posiadanych
na własność, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności
nieruchomości, administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości korporacyjnych, doradztwo w dziedzinie
zakupu nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości,
pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie

51

udziałów finansowych w nieruchomościach, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi
w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków,
usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami
biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami przemysłowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw,
wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości
za prowizję, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, 37 budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości przemysłowych, budowa nieruchomości komercyjnych, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości.
(210) 481893
(220) 2018 02 02
(731) ŁUKAWSKI RAFAŁ, Kraków
(540) CREATIVE CONCRETE

(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 19 wyroby cementowe, beton, płyty betonowe.
(210) 481905
(220) 2018 02 02
(731) DEMCHENKO VIKTORIYA BEEFAST, Pruszków
(540) BeeFast

(531)

29.01.02, 29.01.08, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
27.05.24, 18.01.05, 03.13.04, 03.13.24
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, części i akcesoria
rowerowe.
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(210) 481907
(220) 2018 02 02
(731) KURZAWA NATALIA AKADEMIA BLIŻEJ, Gogolin
(540) Coaching konfliktu Budowanie porozumienia

(531)

02.01.01, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.01, 29.01.04,
29.01.08, 29.01.13, 26.03.23, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe,
prowadzenie warsztatów, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, doradztwo zawodowe
(doradztwo edukacyjne i szkoleniowe) i coaching, coaching
w zakresie życia osobistego i zawodowego, coaching dla
osób prywatnych, usługi szkoleniowe lub edukacyjne
w dziedzinie life coachingu, szkolenia dla firm, szkolenia menedżerów, liderów, prowadzenie seminariów szkoleniowych
związanych z zarządzaniem czasem, organizacja szkoleń,
szkolenia coachingowe, szkolenia z komunikacji, szkolenia
z przywództwa, szkolenia z zakresu zarządzania konfliktem,
tworzenie narzędzi (kwestionariuszy i metodologii) w zakresie nauczania, kształcenia, doradztwa zawodowego, edukacji i coachingu, tworzenie narzędzi (kwestionariuszy i metodologii) wspomagających diagnozowanie jednostki, zespołu
i organizacji, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
481912
(220) 2018 02 02
MUDITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ADR PRO
(510), (511) 1 preparaty antystatyczne do celów przemysłowych, preparaty chemiczne o właściwościach antystatycznych, mieszanki pochłaniające promieniowanie, substancje pochłaniające promieniowanie, środki pochłaniające
promieniowanie, 9 urządzenia zabezpieczające i ochronne
przed promieniowaniem, osłony na komputery przenośne
lub inne urządzenia elektroniczne zabezpieczające przed
promieniowaniem, podkładki zabezpieczające przed promieniowaniem pod komputery przenośne lub inne urządzenia elektroniczne, obudowy na komputery przenośne lub
inne urządzenia elektroniczne zabezpieczające i ochronne
przed promieniowaniem, folie ochronne i zabezpieczające
przed promieniowaniem przystosowane do elektronicznych
urządzeń przenośnych, maty zabezpieczające przed polem
elektromagnetycznym pochodzącym z komputerów przenośnych lub innych urządzeń elektronicznych.
(210)
(731)

(210) 481921
(220) 2018 02 02
(731) RAPICKI ANDRZEJ WŁADYSŁAW, Gdańsk
(540) EBOX
(510), (511) 6 kasetki metalowe na pieniądze, 16 tacki na pieniądze, tace do sortowania i liczenia pieniędzy.
481923
(220) 2018 02 03
ALLFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE, Koszalin
(540) All food
(210)
(731)

Nr ZT11/2018

(531)

05.07.08, 05.07.23, 27.05.01, 27.05.09, 29.01.01, 29.01.03,
29.01.06, 29.01.13
(510), (511) 29 mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki warzywne, przetwory owocowe, 30 przyprawy, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy kuchenne, mąka, mąka spożywcza, cukier, makarony, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna mrożonych owoców i warzyw, sprzedaż
hurtowa i detaliczna mrożonych mieszanek warzyw, sprzedaż hurtowa i detaliczna przetworów owocowych, sprzedaż
hurtowa i detaliczna przypraw, przypraw do żywności, przypraw jadalnych, przypraw kuchennych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna mąki, mąki spożywczej, cukru i makaronów.
481924
(220) 2018 02 03
STUDENT TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) ST STUDENT TRAVEL
(210)
(731)

(531)

29.01.01, 29.01.04, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05
(510), (511) 39 usługi organizowania wycieczek, oprowadzanie wycieczek, organizowanie wycieczek autokarowych,
organizowanie wycieczek zagranicznych, organizowanie
wycieczek [krótkich podróży], usługi rezerwacji w zakresie
wycieczek, usługi w zakresie pilotów wycieczek, rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, organizowanie
wczasów, organizowanie transportu wakacyjnego, planowanie i organizowanie podróży, organizowanie i rezerwowanie
podróży w ramach wakacji zorganizowanych, agencje rezerwacji podróży, agencje usługowe do planowania podróży,
usługi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencyjne w zakresie organizowania podróży, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, usługi biura
podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień
na transport, 43 organizowanie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie posiłków w hotelach, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, rezerwacja zakwaterowania
na rzecz podróżnych, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów,
rezerwacja zakwaterowania dla turystów, rezerwacje miejsc
w hotelach, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji
zakwaterowań, świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych.
481925
(220) 2018 02 03
GRUPA HANDLOWA STAROPOLSKIE WĘDLINY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Inowrocław
(540) Staropolscy
(210)
(731)
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(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.15, 26.04.06, 26.04.18
(510), (511) 29 mięso i wędliny, szynka, kiełbasy, frankfurterki, mortadela, salceson, wędzonki, mięso wędzone, kiełbasy
wędzone, burgery mięsne, golonka, bekon, schab wieprzowy, mięso wieprzowe i wołowe, wieprzowina, wołowina,
cielęcina, dziczyzna, mięso świeże, mięso mrożone, mięso
mielone (mięso siekane), mięso konserwowane, drób, drób
w postaci mięsa, świeży drób, drób nieżywy, głęboko mrożony drób, flaki, kaszanka, gulasze, konserwy mięsne, pieczenie
mięsne, ekstrakty mięsne, galaretki mięsne, tłuszcze jadalne,
słonina, smalec, podroby, podroby drobiowe, wątroba i wątróbki drobiowe, pasty mięsne, pasztety, pasztet z wątróbki,
krokiety, potrawy mięsne gotowane, gotowe dania z mięsa,
gotowe posiłki z mięsa, gotowe posiłki z drobiu, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa,
gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z drobiu.
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rzyw sztucznych, ramki do zdjęć, dekoracje wykonane
z drewna, wosku, tworzyw sztucznych, poduszki, 21 zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, świeczniki, wazony, deski do krojenia, cukiernice, dzbanki kuchenne, filiżanki
i kubki, formy do ciast i ciastek, garnki kuchenne, kosze, miski,
miseczki, naczynia stołowe, naczynia kuchenne, podstawy
pod świeczki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna przyborów
kuchennych, pojemników, zastawy stołowej, naczyń kuchennych, mebli i akcesoriów meblowych do wyposażenia
domu, dekoracji, oświetlenia i akcesoriów oświetleniowych,
koców i narzut na łóżko.
481929
(220) 2018 02 04
PLOMBINO SPECJALISTYCZNY GABINET
STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ IWONA BOLC EWA
KRASUSKA-SŁAWIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA,
Warszawa
(540) Plombino
(210)
(731)

481926
(220) 2018 02 03
DOPPLEX MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) DOPPLEX MEDICAL

(210)
(731)

(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.05.02, 02.05.03, 02.05.23
(510), (511) 44 usługi stomatologiczne.
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.03.13, 05.03.15, 24.13.01, 24.13.24
(510), (511) 5 preparaty i wyroby farmaceutyczne i medyczne, lekarstwa, żele, maści, kremy i balsamy lecznicze, preparaty farmaceutyczne stosowane w kosmetyce, 10 urządzenia
i instrumenty medyczne, medyczne urządzenia emitujące
promieniowanie, lampy do celów medycznych, sprzęt medyczny jednorazowego użytku.

(210) 481955
(220) 2018 02 05
(731) BUCHALSKI PIOTR, Łódź
(540) POLISH DESIGN by Creative Craft

481927
(220) 2018 02 03
DOPPLEX MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) ALADERM

(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 5 preparaty i wyroby farmaceutyczne i medyczne, lekarstwa, żele, maści, kremy i balsamy lecznicze, preparaty farmaceutyczne stosowane w kosmetyce.
481928
(220) 2018 02 04
EM & EM M. PIETRUCHA M. DEPTUŁA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) Deccorino
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, abażury, architektoniczne oprawy do oświetlenia, elektryczne
dekoracyjne kolorowe światełka, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe,
lampy elektryczne, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, 20 meble i akcesoria meblowe do wyposażenia domu,
dekoracje wiszące, figurki drewniane, gipsowe, figury z two-

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.09
(510), (511) 20 meble, 42 usługi projektowania, wzornictwo
przemysłowe.
481968
(220) 2018 02 05
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) EXPRESTIL
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 10 wyrobu medyczne w postaci aplikatorów, inhalatorów i rozpylaczy aerozoli
do celów medycznych.
(210)
(731)

54

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

481970
(220) 2018 02 05
AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
(540) ENTISEPT
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne w postaci aplikatorów, inhalatorów i rozpylaczy aerozoli
do celów medycznych.
(210)
(731)

(210) 481976
(220) 2018 02 05
(731) BIELIŃSKI KRZYSZTOF DEKAM, Tczew
(540) DIVIO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet i w punktach sprzedaży stacjonarnej w związku
z produktami kosmetycznymi, produktami perfumeryjnymi,
produktami do wizażu, akcesoriami do makijażu, kosmetycznymi środkami upiększającymi, kosmetykami do włosów, kosmetykami do paznokci, kosmetykami do pielęgnacji urody,
kosmetykami do makijażu twarzy, preparatami do demakijażu, przyborami do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi, przyborami do manicure i pedicure.
481978
(220) 2018 02 05
WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) AMPM ALTERNATYWNY MODEL PLANOWANIA
MAGAZYNÓW
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.04.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty
kinematograficzne, aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jednostki przetwarzania,
procesory tekstu, procesory, cyklotrony, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetyczne,
dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe
audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towarach elektroniczne, filmy
naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem
scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów
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medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki
do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy
gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe
do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne,
publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych,
skanery komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie
telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji,
dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub
przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane
programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje
radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/ zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3
i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele,
albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty,
broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki
graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze,
kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe,
katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety
architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do haftowania,
znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak:
urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony,
dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki,
dyski kompaktowe audio-wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświe-
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tlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy komputerowe,
kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne, komputery
przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy,
lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe
wideo, napędy dyskowe, monitory - hardware komputerowy, monitory - programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio- i wideo, odtwarzacze kaset,
odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier
komputerowych, programy komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie
lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery
komputerowe, software - oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu
operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii komórkowej,
karty telefoniczne do automatów i telefonów komórkowych,
karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie
telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania
dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio-wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe,
zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające
dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/ audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe
zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania
w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD oraz takich jak:
afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy,
fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie
związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane,
podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki
związane z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo- importowej, usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży i zbierania opinii
na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy
i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazynów i monitoringu sposobów kon-
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sumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych
magazynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania
powierzchni na cele reklamowe (bannery, billboardy), oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów
w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów,
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie
rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie
zmian w metodologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji:
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w zakresie
dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej,
informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz
ekonomicznych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu,
kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach
komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych,
usługi modeli/ modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czasopism dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam prasowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw
sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamo-
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wych i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej
Internet, 38 usługi agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi agencji prasowych,
przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komunikatów SMS-owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów
fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych,
programów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi
w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub inne
środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem
tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci komputerowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy
komputera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie,
usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa systemów
przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw
prasowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitarnych i sieci światłowodów,
usługi przekazu telewizyjnego z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on-line, usługi zapewniające
dostęp do stron internetowych za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży
i wycieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia,
edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym
publikowanie wydawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony
przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmowych,
produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słuchaczy,
publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw pod-
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ręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on-line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów
i plebiscytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi
impresariatów, produkcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze reklamowym, rozrywkowym,
w tym organizowanie telekonkursów, telekrzyżówek, quizów,
usługi reporterskie, usługi w zakresie wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputerowe
przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku:
ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych
dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych,
racjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popierania programów recyklingowych,
podnoszenia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzonych w formie imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych obejmujących
w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwiodawstwa
i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierunku
rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne
w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów
pomocy społecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla
stowarzyszeń i organizacji niosących pomoc potrzebującym,
w tym świąteczne zbiórki żywności oraz akcje społeczne
i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na temat
uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń
w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy
systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, konwersja
danych lub dokumentów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych,
przeprowadzanie badań naukowych w kierunku promowania
świadomości publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.
(210) 481979
(220) 2018 02 05
(731) GIL ŁUKASZ HANDEL ODZIEŻĄ, Legionowo
(540) GEMMA ODZIEŻ NA WAGĘ
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(531) 11.07.03, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie.
(210) 481982
(220) 2018 02 05
(731) SIECZKO MICHAŁ SYSKO, Łódź
(540) DRUŻYNA KANGURA

(531) 03.05.15, 21.03.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, komputery, oprogramowanie, mobilne aplikacje, utrwalone na nośnikach informacje i dane, nośniki
do danych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do nagrywania, urządzenia do odtwarzania do nośników dźwięku i obrazu, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy, urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze,
do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne, przyrządy stosowane do ćwiczeń
fizycznych, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, gry sportowe, urządzenia do gier, kije [artykuły
sportowe], koła sportowe, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze [części strojów sportowych], obręcze
gimnastyczne, pałki gimnastyczne, piłki do ćwiczeń, piłki sportowe, skrzynie gimnastyczne, taśmy do ćwiczeń,
trampoliny, zabawki, artykuły do zabawy dla dzieci, zestawy do zabawy, baseny do zabawy, gry, gry towarzyskie,
gry planszowe, karty do gry, klocki do zabawy, konstrukcje
do zabawy dla dzieci, łamigłówki, maskotki, puzzle, śmieszne gadżety do zabawy, tunele do zabawy, 29 nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 kanapki,
przekąski na bazie zbóż, batony zbożowe i energetyczne,
wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, chleb, 39 transport, zwiedzanie
turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem,
usługi organizowania wycieczek, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, centra rozrywki, organizowanie
przedstawień, produkcja przedstawień, organizowanie
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, organizowanie gier i konkursów, organizowanie grupowych
zajęć rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, organizowanie
rozrywki, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe
obejmujące postacie fikcyjne, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń
sportowych, zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby
zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, informacja
o rekreacji, informacja o rozrywce, doradztwo w zakresie
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sprawności fizycznej, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, organizowanie obozów sportowych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, opracowywanie formatów dla programów
telewizyjnych, opracowywanie formatów do filmów, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja rozrywki audio, usługi pokazów filmowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, publikowanie
książek.
(210) 481986
(220) 2018 02 05
(731) SIECZKO MICHAŁ SYSKO, Łódź
(540) DRUŻYNA KANGURA
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, komputery, oprogramowanie, mobilne aplikacje,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, nośniki do danych, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do nagrywania, urządzenia do odtwarzania do nośników
dźwięku i obrazu, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki
pieniędzy, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne,
urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia i przyrządy
geodezyjne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne, przyrządy
stosowane do ćwiczeń fizycznych, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, gry sportowe, urządzenia do gier,
kije [artykuły sportowe], koła sportowe, ochraniacze do użytku w sporcie, ochraniacze [części strojów sportowych], obręcze gimnastyczne, pałki gimnastyczne, piłki do ćwiczeń,
piłki sportowe, skrzynie gimnastyczne, taśmy do ćwiczeń,
trampoliny, zabawki, artykuły do zabawy dla dzieci, zestawy do zabawy, baseny do zabawy, gry, gry towarzyskie,
gry planszowe, karty do gry, klocki do zabawy, konstrukcje
do zabawy dla dzieci, łamigłówki, maskotki, puzzle, śmieszne
gadżety do zabawy, tunele do zabawy, 29 nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), galaretki, dżemy,
kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 kanapki, przekąski
na bazie zbóż, batony zbożowe i energetyczne, wyroby cukiernicze, czekolada, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, chleb, 39 transport, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania
wycieczek, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
centra rozrywki, organizowanie przedstawień, produkcja
przedstawień, organizowanie imprez sportowych, zawodów
i turniejów sportowych, organizowanie gier i konkursów,
organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, usługi rekreacyjne, organizowanie rozrywki, usługi rozrywki dźwiękowej,
usługi rozrywkowe obejmujące postacie fikcyjne, świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, zapewnianie obiektów i sprzętu
na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, organizowanie obozów sportowych, produkcja
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi
fotograficzne, opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, opracowywanie formatów do filmów, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja
rozrywki audio, usługi pokazów filmowych, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych i wideo, publikowanie książek.
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(210) 481992
(220) 2018 02 05
(731) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa
(540) Energa Basket Liga
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z gotowych elementów mebli i ich wyposażenia, zabawek
i innych artykułów przemysłowych dla dzieci na zamówienie
dla osób trzecich.
481999
(220) 2018 02 05
FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI POZYTYWNEJ,
Warszawa
(540) FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI POZYTYWNEJ
(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.01, 01.15.23
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe.
481993
(220) 2018 02 05
LINK CHEMIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) DWUAXAN
(510), (511) 1 środki chemiczne do uzdatniania wody i osadów, stosowane w instalacjach domowych, komunalnych
i przemysłowych, 40 usługi oczyszczania wody i osadów
w instalacjach domowych, komunalnych lub przemysłowych.
(210)
(731)

(210) 481994
(220) 2018 02 05
(731) POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI, Warszawa
(540) Energa Basket Liga Kobiet

(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.01, 01.15.23
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe.
481996
(220) 2018 02 05
AMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dąbrowa Górnicza
(540) iamysleep
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania,
aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych, aplikacje do pobrania
do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje mobilne
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi
do noszenia na sobie, 20 meble, w tym meble metalowe,
materace, poduszki, wałki, zagłówki, podłokietniki, podnóżki, 24 nakrycia i narzuty na łóżka, stoły, fotele, krzesła, koce,
kołdry, pledy, śpiwory, tekstylne produkty finalne, bielizna
pościelowa, poszwy, poszewki i pokrowce na materace, poduszki, wałki, zagłówki, pokrowce ochronne na meble, tkaniny obiciowe i okładziny do mebli z materiałów tekstylnych
i z tworzyw sztucznych, zasłony i moskitiery z surowców
włókienniczych i tworzyw sztucznych, 35 zgromadzenie
na rzecz osób trzecich towarów i usług z nimi związanych
pozwalające na swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie
i hurtowni, oraz dystrybucja towarów przez Internet i prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem Internetu, towarów: meble, w tym meble metalowe, materace,
poduszki, wałki, zagłówki, podłokietniki, podnóżki, nakrycia
i narzuty na łóżka, stoły, fotele, krzesła, koce, kołdry, pledy,
śpiwory, tekstylne produkty finalne, bielizna pościelowa,
poszwy, poszewki i pokrowce na materace, poduszki, wałki,
zagłówki, pokrowce ochronne na meble, tkaniny obiciowe
i okładziny do mebli z materiałów tekstylnych i z tworzyw
sztucznych, zasłony i moskitiery z surowców włókienniczych
i tworzyw sztucznych, zabawki, 37 montaż i kompletacja
(210)
(731)

(531) 01.15.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi instytutów edukacyjnych.
482001
(220) 2018 02 05
A2 CUSTOMER CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) A2 CUSTOMER CARE

(210)
(731)

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.22
(510), (511) 42 usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem
oprogramowania komputerowego.
(210) 482011
(220) 2018 02 05
(731) LASKOWSKA-BUDDA MARZENA, Rumia
(540) ITODESIGN

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa i naprawa magazynów, budowa
stoisk i sklepów targowych, budownictwo, izolowanie budynków, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi
i okien, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, rozbiórka budynków,
szlifowanie papierem ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, tapetowanie, tynkowanie, usługi dekarskie, usługi
doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnianie
budynków, wynajem sprzętu budowlanego, 42 projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi
inżynieryjne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
44 projektowanie krajobrazów.
(210)
(731)

482075
(220) 2018 02 06
LEWICKI MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO PROHO,
Nehrybka
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(540) K KALETNICA

(531) 27.05.01, 26.01.17
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, baty, bicze, ćwieki ze skóry,
dyplomatki, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui na karty kredytowe, etui na klucze, etui na krawaty,
etui na prawo jazdy, etui na wizytówki, etui z imitacji skóry,
etykiety skórzane, futerały na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, futerały przenośne na dokumenty,
futerały w postaci etui na klucze, japońskie saszetki uniwersalne (shingen-bukuro), kagańce, kopertówki, koperty
ze skóry do pakowania, kosmetyczki, kuferki kosmetyczne,
kufry i torby podróżne, laski do chodzenia, laski do podpierania się, laski i parasole w jednym, opaski skórzane, organizery podróżne przystosowane do bagażu, parasole i parasolki, parasole (pokrowce na -), paski skórzane [inne niż
odzież], paski z imitacji skóry, plecaki, pojemniki na klucze
ze skóry i skóry wyprawionej, pojemniki na monety, pojemniki na wizytówki, pokrowce na bagaż, pokrowce do garniturów, pokrowce na klucze, pokrowce na parasole, pokrowce na parasolki, pokrowce podróżne na ubrania, pokrowce
[worki] na sprzęt, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry,
puste przyborniki na instrumenty lekarskie, rzemienie, sakiewki skórzane, sakwy, saszetki biodrowe, saszetki męskie,
składane teczki, skórzane walizki podróżne, sportowe torby,
sznurowadła (skórzane), sznury skórzane, teczki, torby, torebki, torby ze sznurka na zakupy, torebki noszone na biodrach,
tornistry szkolne, walizki, walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, worki, sakiewki,
wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, skórzane etui
na karty, torebki na biodra [nerki], brezentowe torby na zakupy, etui na karty [portfele], pudełka ze skóry lub ze skóry
wtórnej, 25 rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej
lub futra, paski wykonane z imitacji skóry, odzież skórzana
dla motocyklistów, odzież z imitacji skóry, skórzane nakrycia
głowy, paski skórzane [odzież], odzież ze skóry, buty skórzane, kapcie skórzane, paski, paski [odzież], paski z materiału,
paski do smokingów, paski materiałowe [odzież], rękawiczki,
rękawiczki samochodowe, rękawiczki zimowe, rękawiczki dla
rowerzystów, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym
palcem, krawaty, muszki, nakrycia głowy, odzież, obuwie.
(210) 482077
(220) 2018 02 06
(731) DĘBSKA JOANNA TODOS, Dmosin
(540) TODOS
(510), (511) 25 odzież, odzież z dzianiny, dżerseje [ubrania],
garnitury, kombinezony [odzież], odzież ze skóry, odzież
z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], palta, peleryny,
płaszcze, ponczo, pulowery, kurtki, spodnie, komplety, sukienki, swetry, t-shirty, bluzy, topy, kamizelki, spódnice, tuniki,
żakiety, spodenki, bluzki, szorty, koszule, legginsy, t-shirty.
482078
(220) 2018 02 06
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) czułe dranie
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet,
w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania
(210)
(731)
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rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego,
w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej,
w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem
sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów
radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo
sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie
i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych
i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego reklamie,
promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem
firmy, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna,
przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku
i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe,
w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania
aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej
poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów
radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące
m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki
radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym,
sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym,
sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych,
kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych
nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania,
kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej
oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie,
aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia,
on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwię-
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kowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku,
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu,
reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym,
edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja
pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów
radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych
i telewizyjnych na zlecenie.
482079
(220) 2018 02 06
EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) republika babska
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet,
w tym na portalach internetowych, organizacja kampanii
reklamowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania
rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe i Internet, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego,
w tym na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej,
w tym na portalach internetowych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy radiowej
do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem
sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych
na rzecz osób trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych, subskrypcja programów
radiowych, badania percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośrednictwo
sprzedaży wymienionych towarów i usług, projektowanie
i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych
i w sieci Internet, w tym na portalach internetowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego reklamie,
promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem
firmy, 38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna,
(210)
(731)
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przesyłanie informacji i wiadomości, transmisja dźwięku
i informacji, w tym programów i audycji radiowych poprzez
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe,
w tym on-line i off-line, przez Internet, usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udostępniania
aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej
poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów
radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych
i stron fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące
m.in. przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmisja programów, monitorowanie
radiowych mediów elektronicznych, dostarczanie informacji
multimedialnej na życzenie, aranżacja i leasing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie produkcji
i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki
radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym,
sportowym i rekreacyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, muzycznym,
sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych,
kulturalnych, obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie nagranych
nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania,
kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej
oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on-line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie,
aranżacja, produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia,
on-line i na zlecenie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on-line klubów towarzyskich, klubów
edukacyjnych i tematycznych na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym publikacje dźwięku,
informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z bazy
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących
programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, organizowanie
i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
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koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu,
reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym,
edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja
pokazów i widowisk artystycznych, produkcja programów
radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji programów radiowych
i telewizyjnych na zlecenie.
482081
(220) 2018 02 06
ULTRAMASZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Warsew
(510), (511) 25 bielizna, bezrękawniki: bermudy, bikini, biustonosze: blezery, bluzki, body [odzież], body [bielizna], chusty [odzież], chustki [apaszki], dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, dżinsy, fartuchy, fartuszki, fraki, garnitury, getry,
golfy, gorsety, halki [bielizna], halki [odzież], kaftany, kamizelki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kominiarki, kostiumy, koszule, kożuchy, krawaty, koszulki polo, kurtki, legginsy,
letnie sukienki, marynarki do garniturów, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki minispódniczki, mundury, narzutki na ramiona, ocieplacze, odzież codzienna,
parea, pelerynki, piżamy, płaszcze, podkoszulki, polary, poncza, pulowery, prochowce, rękawiczki, skarpetki, skarpetki,
smokingi spodenki, spódnice, spodnie, suknie wieczorowe,
suknie ślubne, surduty, swetry, szale, szaliki, szorty, togi, topy
[odzież], trencze, tuniki, ubrania codzienne, żakiety męskie,
żakiety z dzianiny, 35 organizowanie targów handlowych, organizacja targów handlowych, organizowanie targów i wystaw, promocja targów do celów handlowych, promowanie
i przeprowadzanie targów handlowych, organizacja targów
w celach handlowych i reklamowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi sprzedaży
detalicznej następujących towarów: bielizna, bezrękawniki,
bermudy, bikini, biustonosze, blezery, bluzki, body [odzież],
body [bielizna], chusty [odzież], chustki [apaszki], dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, dżinsy, fartuchy, fartuszki,
fraki, garnitury, getry, golfy, gorsety, halki [bielizna], halki
[odzież], kaftany, kamizelki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kominiarki, kostiumy, koszule, kożuchy, krawaty, koszulki
polo, kurtki, legginsy, letnie sukienki, marynarki do garniturów, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki
mini spódniczki, mundury, narzutki na ramiona, ocieplacze,
odzież codzienna, parea, pelerynki, piżamy, płaszcze, podkoszulki, polary, poncza, pulowery, prochowce, rękawiczki, skarpetki, skarpetki, smokingi spodenki, spódnice, spodnie, suknie wieczorowe, suknie ślubne, surduty, swetry, szale, szaliki,
szorty, togi, topy [odzież], trencze, tuniki, ubrania codzienne,
żakiety męskie, żakiety z dzianiny, usługi sprzedaży hurtowej
następujących towarów: bielizna, bezrękawniki, bermudy,
bikini, biustonosz, blezery, bluzki, body [odzież], body [bielizna], chusty [odzież], chustki [apaszki], dresy ortalionowe,
dresy wiatroszczelne, dżinsy, fartuchy, fartuszki, fraki, garnitury, getry, golfy, gorsety, halki [bielizna], halki [odzież], kaftany,
kamizelki, kieszenie do odzieży, kombinezony, kominiarki,
kostiumy, koszule, kożuchy, krawaty, koszulki polo, kurtki,
legginsy, letnie sukienki, marynarki do garniturów, męskie
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki mini spódniczki, mundury, narzutki na ramiona, ocieplacze, odzież
codzienna, parea, pelerynki, piżamy, płaszcze, podkoszulki,
polary, poncza, pulowery, prochowce, rękawiczki, skarpetki,
skarpetki, smokingi spodenki, spódnice, spodnie, suknie wie(210)
(731)
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czorowe, suknie ślubne, surduty, swetry, szale, szaliki, szorty,
togi, topy [odzież], trencze, tuniki, ubrania codzienne, żakiety
męskie, żakiety z dzianiny, 41 nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowanie
seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie
wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów
w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów w celach
szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], pokazy [do celów szkoleniowych], usługi instruktażowe i szkoleniowe, nauka szycia,
pokazy mody w celach rozrywkowych [organizacja -], organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie warsztatów, organizacja warsztatów i seminariów.
(210) 482087
(220) 2018 02 06
(731) INVENTITY FOUNDATION, Gdańsk
(540)

(531) 26.13.25, 29.01.01
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności
gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie wycen,
42 usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi projektowania, testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
(210) 482102
(220) 2018 02 07
(731) PŁAWECKI ŁUKASZ HALNY, Roztoka-Brzeziny
(540) HALNY

(531) 06.01.04, 26.03.04, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, 28 sprzęt sportowy, 32 napoje izotoniczne, 41 usługi fitness, edukacyjne, sportowe.
(210)
(731)

482106
(220) 2018 02 07
GLOBAL SHOPPER MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) strefa 0.0%

(531) 24.17.05, 24.17.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje
bezalkoholowe.
(210) 482113
(220) 2018 02 07
(731) PŁAWECKI ŁUKASZ HALNY, Roztoka-Brzeziny
(540) HALNY

(531) 06.01.04, 26.03.04, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież sportowa, 28 sprzęt sportowy, 32 napoje izotoniczne, 41 usługi fitness, edukacyjne, sportowe.
(210) 482164
(220) 2018 02 08
(731) JACK TAR HOLDING LTD, Londyn, GB
(540) BARTNIK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
482167
(220) 2018 02 08
KLIMKOWSKI WOJCIECH, PIKUS TOMASZ BALDUNO
MANUFAKTURA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) Balduno Manufaktura
(510), (511) 30 kawa, herbata, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody.

(210)
(731)

Nr ZT11/2018

482169
(220) 2018 02 08
FREE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) FREE
(210)
(731)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.14, 27.05.17, 29.01.06
(510), (511) 35 sprzedaż klimatyzatorów, systemów klimatyzacji, pomp ciepła, osuszaczy powietrza, oczyszczaczy
powietrza.
(210) 482178
(220) 2018 02 08
(731) JURCZYSZYN ALINA, Straszyn
(540) Laboratorium Pieśni
(510), (511) 41 nauczanie muzyki, imprezy kulturalne, wystawianie spektakli na żywo, prowadzenie aktywności kulturalnych, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych,
kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przedstawienia teatralne [produkcja],
usługi artystów estradowych, produkcja muzyczna, usługi
orkiestry, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi
prezenterów muzyki, nauczanie indywidualne, organizowanie widowisk [impresariat], pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe,
produkcja widowisk, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy
rozrywkowe, telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe, wystawianie spektakli rewiowych.
482180
(220) 2018 02 08
ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) 12rund
(510), (511) 9 drukarki, plotery.

(210)
(731)

482211
(220) 2018 02 09
TATRA CLUB 2000 HOTEL BELVEDERE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) HOTEL Belvedere Resort & Spa

(210)
(731)

482168
(220) 2018 02 08
K&M CULTURE AND BUSINESS EXCHANGE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) K&M

(210)
(731)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(531)

03.07.02, 03.07.16, 03.07.24, 01.01.05, 26.01.02, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hotelarskie.
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(210) 482215
(220) 2018 02 09
(731) ZAREMBA RYSZARD, Piastów
(540) NASZA ZIELARNIA zdrowie z natury

(531)

02.01.08, 02.01.23, 02.01.30, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi.
482271
(220) 2018 02 12
HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) everchek
(210)
(731)

(531) 26.01.02, 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 10 urządzenia do diagnostyki badania i kontroli.
(210) 482273
(220) 2018 02 12
(731) NIZIOŁEK DAMIAN ADN INSTALACJE, Kraków
(540) ADN INSTALACJE

(531)

01.15.09, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.10, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 42 projektowanie budowlane, opracowywanie projektów technicznych, usługi inżynieryjne, audyt
energetyczny.
(210) 482277
(220) 2018 02 12
(731) NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) NEUCA Zdrowe Innowacje
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne
i sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów leczniczych, zioła i herbaty lecznicze, żywność dla
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niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, 9 programy komputerowe, urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz kontrolne
dla celów medycznych i farmaceutycznych, takie jak wagi
laboratoryjne, unguatory, higrometry, 10 ciśnieniomierze,
urządzenia do badania poziomu cukru, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 35 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, środków leczniczych i toaletowych, instrumentów i artykułów medycznych, handel hurtowy i detaliczny artykułami konsumpcyjnymi, marketing, badanie rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi handlowe obejmujące
doradztwo w zakresie wyposażenia aptek i szpitali w meble
i sprzęt biurowy, w urządzenia i przyrządy pomiarowe oraz
kontrolne dla celów medycznych, aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne oraz weterynaryjne,
41 seminaria, organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny farmacji, medycyny i zagadnień finansowych, 42 doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, projektowanie
oprogramowania, usługi prawne, 44 kliniki prywatne [lecznice], szpitale.
482279
(220) 2018 02 12
BILLEWICZ GRAŻYNA PRYWATNE CENTRUM TERAPII
MOWY GADUŁA, Kraków
(540) GADUŁA
(510), (511) 44 badania psychologiczne, doradztwo psychologiczne, fizjoterapia, konsultacje psychologiczne, opieka psychologiczna, porady psychologiczne, przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, przeprowadzanie
testów psychologicznych, terapia mowy, terapia zajęciowa
i rehabilitacja, terapia psychologiczna dla małych dzieci,
usługi diagnozy psychologicznej, usługi psychologów,
usługi psychoterapeutyczne, usługi terapii głosu i terapii
logopedycznej, usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie terapii mowy, usługi w zakresie
terapii zajęciowej.
(210)
(731)

482299
(220) 2018 02 12
DĄBROWSKA AGATA PRAKTYKA WETERYNARYJNA,
Wrocław
(540) Leczyzwierz
(510), (511) 44 hodowla zwierząt, salony piękności, usługi
klinik medycznych, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], fryzjerstwo, szpitale, usługi medyczne, masaż, pomoc
medyczna, usługi optyczne, fizjoterapia, usługi weterynaryjne, usługi dentystyczne, usługi w zakresie pielęgnacji
zwierząt, usługi banków krwi, hospicja, porady w zakresie
farmakologii, chirurgia plastyczna, aromaterapia, usługi
sztucznego zapłodnienia, usługi zapładniania metodą in vitro, usługi telemedyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych,
sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów,
usługi terapeutyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego,
ośrodki zdrowia, usługi medycyny alternatywnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi ortodontyczne, placówki
rekonwalescencji.
(210)
(731)

482300
(220) 2018 02 12
ESPERANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań
(540) PUZZLE
(510), (511) 43 pizzerie.
(210)
(731)

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

Klasa
towarów

Numery zgłoszeń

1

2

1

478934, 479313, 480629, 481030, 481546, 481912, 481993

2

479313

3

469080, 477400, 479313, 479464, 479774, 480629, 480831, 481132, 481244, 481247, 481354, 481355, 481840,
481968, 481970

4

480629

5

479379, 480611, 480777, 480831, 481047, 481132, 481244, 481247, 481926, 481927, 481968, 481970, 482271,
482277

6

471662, 478512, 478518, 478934, 481085, 481118, 481365, 481544, 481582, 481921

7

473846, 477776, 481294, 481544, 481578

8

478934, 479464, 480723

9

464809, 469080, 472096, 473791, 475877, 477782, 477805, 477806, 478432, 478518, 478787, 478815, 478934,
480786, 480809, 481017, 481037, 481085, 481147, 481148, 481151, 481153, 481294, 481296, 481298, 481360,
481369, 481387, 481395, 481396, 481397, 481399, 481518, 481609, 481639, 481888, 481912, 481978, 481982,
481986, 481996, 482180, 482277

10

478512, 478513, 478518, 481078, 481244, 481247, 481701, 481926, 481968, 481970, 482271, 482277

11

471662, 477776, 478846, 479053, 481017, 481033, 481085, 481118, 481365, 481928

12

473696, 477336, 477805, 477806, 481905

14

480162

16

468749, 469080, 477400, 478934, 479631, 480143, 480144, 480197, 480549, 481153, 481244, 481247, 481349,
481569, 481609, 481639, 481921, 481978

17

481030

18

477400, 480162, 480809, 481319, 482075

19

481033, 481118, 481544, 481834, 481893

20

477776, 481319, 481544, 481582, 481827, 481828, 481928, 481955, 481996

21

477776, 480723, 481319, 481928

22

477400

24

477400, 481996

25

469080, 470005, 477400, 479313, 480095, 480114, 480162, 480809, 480996, 481569, 481979, 481982, 481986,
482075, 482077, 482081, 482102, 482113, 482168

26

477400

27

481836

28

469080, 478432, 480159, 480160, 480162, 481319, 481369, 481387, 481395, 481396, 481397, 481399, 481569,
481982, 481986, 481992, 481994, 482102, 482113

29

473777, 477426, 479304, 480147, 480777, 481318, 481509, 481923, 481925, 481982, 481986

30

477426, 480611, 480821, 481116, 481356, 481923, 481982, 481986, 482167

31

479304, 481319

32

480167, 480191, 480611, 480669, 481080, 481829, 481839, 482102, 482106, 482113

33

480785, 481593, 481880, 482164

34

481330, 481332, 481333
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1

2

35

464232, 464809, 468749, 469080, 472096, 473696, 473791, 476028, 476739, 477400, 477805, 477806, 478512,
478513, 478518, 478870, 479751, 479968, 480114, 480162, 480197, 480549, 480629, 480681, 480723, 480767,
480831, 480847, 481054, 481080, 481118, 481125, 481132, 481153, 481244, 481247, 481250, 481296, 481298,
481578, 481609, 481639, 481705, 481827, 481828, 481836, 481840, 481888, 481889, 481923, 481928, 481976,
481978, 481992, 481994, 481996, 482078, 482079, 482081, 482087, 482169, 482215, 482277

36

464809, 476028, 477805, 477806, 477807, 478471, 479789, 480143, 480144, 481253, 481296, 481298, 481639,
481705, 481889, 482087

37

471662, 473846, 477776, 477805, 477806, 478471, 479313, 479968, 480681, 481033, 481118, 481253, 481365,
481544, 481550, 481578, 481827, 481828, 481888, 481889, 481996, 482011

38

469080, 472096, 476739, 479968, 480143, 480144, 480197, 481888, 481978, 482078, 482079

39

477805, 477806, 478787, 478815, 480320, 481609, 481827, 481828, 481924, 481978, 481982, 481986

40

477400, 477805, 477806, 478934, 479313, 480733, 481498, 481500, 481578, 481993

41

468749, 469080, 472096, 473791, 477782, 478015, 478432, 478471, 479304, 479631, 479696, 479751, 479891,
480162, 480197, 480527, 480549, 480572, 480754, 481125, 481152, 481153, 481244, 481247, 481253, 481369,
481387, 481395, 481396, 481397, 481399, 481543, 481569, 481639, 481705, 481833, 481840, 481888, 481907,
481978, 481982, 481986, 481992, 481994, 481999, 482078, 482079, 482081, 482102, 482113, 482168, 482178,
482277

42

471662, 473791, 473846, 475877, 476028, 476739, 477400, 477782, 478078, 478471, 479891, 479968, 479998,
480162, 480681, 480733, 481017, 481033, 481037, 481078, 481125, 481147, 481148, 481244, 481247, 481253,
481294, 481360, 481365, 481518, 481639, 481888, 481955, 481978, 482001, 482011, 482087, 482273, 482277

43

479304, 479954, 479986, 480572, 480725, 480767, 480821, 481639, 481705, 481924, 482211, 482300

44

478078, 478354, 478355, 478356, 478357, 478447, 479464, 481067, 481078, 481120, 481244, 481247, 481250,
481840, 481875, 481929, 482011, 482277, 482279, 482299

45

464809, 469080, 471662, 472096, 476739, 481120, 481888

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

Znak

Numer
zgłoszenia

Znak

Numer
zgłoszenia

1

2

1

2

„LERO”
12rund
1767 JAWOROWY ZDRÓJ
ZE ŹRÓDŁA ŚWIĘTEJ JADWIGI
2
2017 JOKER CRAFT BEER
American IPA DOCTOR BREW
www.doctorbrew.pl
303 DYWIZJON
A2 CUSTOMER CARE
AAA AUTO Autocentrum
AAA Auto Autocentrum
ADN INSTALACJE
ADR PRO
ADVATUS GRUPA INTER PROJEKT
airob
ALADERM
ALDOS
All food
ALVO MEDICAL
ALVO MOBILE HOSPITAL
ALWAYS ON TIME KARPEX
INTERNATIONAL LOGISTICS
American Lager Single Hop Amarilo
CRAFT BREWERY GURU ARTS American Lager
AMPM ALTERNATYWNY MODEL
PLANOWANIA MAGAZYNÓW
APRILE
ARHON
ARION Szpitale
ASTROBROWAR
AUTO SECRET
Balduno Manufaktura
BARTNIK
BeeFast
BIAŁY ŻAGIEL PASAŻ
bio NAWÓZ
BJÖRN
Bliżej Przedszkola
BR Best Retail
BS
BUDOSERWIS
BYDGOSZCZ ARCHERS
CARLIFE
centrum konferencyjne wpp
CHROMATICA

481544
482180

CIARKO
Co pijesz, kiedy nie pijesz
Coaching konfliktu Budowanie porozumienia
CORES
Crabby Crab
CREATIVE CONCRETE
Creative Flow
czułe dranie
DAY OK! YOUR FOOD, YOUR MOOD
Deccorino
direct2home
DIVIO
DNBIURO
DOPPLEX MEDICAL
dp projekt TNIJMY KOSZTY
Dr. Bee
DROGERIS
DRUŻYNA KANGURA
DRUŻYNA KANGURA
DUXOLEK
DWUAXAN
DŻAMBLE
early stage Angielski. Wyobraźnia. Przygoda.
EBOX
EE Estemmi BEAUTY CENTER
eko patrol GIG
Electric effect
ELIS
emulbit
ENDOTRICKS KONGRES STOMATOLOGICZNY
Energa Basket Liga Kobiet
Energa Basket Liga
ENTISEPT
eopieka
EQUITUM Loyality Program
EQUITUM Loyality Program
ETEREO
everchek
Evercode
EXPRESTIL
FAMILY GAME
fingerprint drukarnia
Firmowy Pakiet na Start ING
FLEX-TRADE

481365
481080
481907
481332
478432
481893
481125
482078
480725
481928
481828
481976
478870
481926
475877
480611
481132
481982
481986
479379
481993
481153
478015
481921
481067
481037
481355
477426
481834
479696
481994
481992
481970
477782
481296
481298
479464
482271
473791
481968
480160
480733
476028
481054

480191
481827

481829
469080
482001
477805
477806
482273
481912
479968
481294
481927
481836
481923
478518
478512
480320
481839
481978
481582
480549
481875
480669
481550
482167
482164
481905
479789
481546
481593
479631
481889
478471
481253
480754
477807
481705
481701
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fotka
Franki-Pile
FREE
FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI
POZYTYWNEJ
Futsal MŁODA EKSTRAKLASA
GADUŁA
GALAXY GEMS
GASTRO ECONOMY
GEMMA ODZIEŻ NA WAGĘ
GIGANCI SIATKÓWKI
GOLDEN TORO
GRAFIKUS
GRUPA eKOENERGIA SP. Z O.O.
HALNY
HALNY
HELLO HAFFNER
HOTEL Belvedere Resort & Spa
iamysleep
iB iBoard
INFERNO
ITODESIGN
JANOSIK
JAROMA SERWIS SP. Z O.O.
K KALETNICA
K&M
KALVIK
KEN’S
KRASNOLÓD
KRUSZWICA Maestra
L4 zespół muzyczny
Laboratorium Pieśni
LECTER
Leczyzwierz
lightFORCE
Lucky EMOTS
LUCKY STRIKE BLACK SERIES
mBank Uważni w sieci
MEBLEMA
MEBLEMAD
medicus clinic
dolnośląskie centrum laryngologii
medicus clinic
medicus expert aparatura medyczna
medicus expert
medicus self chirurgia plastyczna
i medycyna estetyczna
MEDISEPT Prawdziwa dezynfekcja
Młode Wilki GKS Tychy
mojosoft SOFTWARE
MOJOSOFT
MOLLINEK

67

2

1

2

476739
473846
482169

MOUNTER PROFESSIONAL LINE
MultiSport
NAE
NANO-RAD
NASZA ZIELARNIA zdrowie z natury
NEBROPATH
NEUCA Zdrowe Innowacje
NIEZAPOMINAJKA apteka DLA CAŁEJ RODZINY
NIEZAPOMINAJKA
NOC BASENÓW
ODISO
OGEN
PANDA SUSHI
PARADISE WATER BEAUTY for women
MAGNESIUM Raj Tatr NATURAL MINERALIZED
PetHouseSuite
PINA
pks.pl BILETYDWORCEPRZEWOZY
PLANTALUX
Plombino
plus music
POLISH DESIGN by Creative Craft
PÓŁ NA PÓŁ
Pregnalac
PRZE PIŚ NIK
PULSAR ENERGIA
PUZZLE
PYRAMID
Qlab LABORATORY OF LIGHT
RALPH KAMINSKI
RALUB
rapida money
rapida
reiker CONCEPT FOR COMFORT
REPS 8
republika babska
SA HANKA S.A. SIEMIANOWICE
SALUTAIRE
SID
smarthots
SMARTQUARTZ
smartvent
Solla
sparring partners
ST STUDENT TRAVEL
Staropolscy
STIKS
strefa 0.0%
Szpiedzy tajemnicza gra planszowa
t Warszawski Transport Publiczny
t

481030
481639
473696
481078
482215
478513
482277
481250
481244
480572
480723
478078
480767

481999
480162
482279
481387
477776
481979
479751
481395
478934
471662
482102
482113
479986
482211
481996
480786
481369
482011
481880
481578
482075
482168
480996
481116
480821
473777
481152
482178
480527
482299
478846
481396
481333
464809
481498
481500
478357
478356
478354
478355
478447
480831
481569
481147
481148
480777

480167
481120
477400
481609
481017
481929
472096
481955
480147
481509
481349
464232
482300
480095
480681
481543
480629
480143
480144
479053
480809
482079
481356
481033
481888
481360
470005
481118
481318
468749
481924
481925
481330
482106
480159
478815
478787
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
1

TEN
TODOS
TRACER
trilac – zawsze przy antybiotyku
trzy igły
UNIKAD POŻAR STOP
URD Uczelniana Rada Doktorantów
Politechniki Częstochowskiej
VIMS
Volcano effect
W folwark WĄSOWO
Warsew

Nr ZT11/2018

2

1

2

479774
482077
481151
481047
480114
481085

WARSZAWSKI Golibroda M.M. BARBER-SHOP

481840

Wawelska

480785

wf workout & fitness

481833

WIELKI SHOE EST. 2015

479313

WILD SALOON

481397

WILLA KASHMIR

479954

479891
481518
481354
479304
482081

WIND & WATER Warsaw Boat Show
WIND and WATER

480197

WIRUS

477336

Wizard’s Tower

481399

WORKWILL

480847

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego, znak towarowy
(w przypadku znaków graficznych ozn. CFE oraz klasy elementów graficznych znaku), klasy towarowe.
1390702

Papia

16

WYKAZ KLASOWY WYZNACZONYCH DO DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa
towarów

16

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1390702

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.
749135
792661
868158
904712
1141823
1182147
1338870
1347363
1362826
1379780
1389736
1389797
1389816
1389821
1389823
1389826
1389829
1389830
1389832
1389902
1389903
1389904
1389956
1389969

Allergosan (2017 12 22)
5
BACKEYE (2018 02 03)
9
Shark (2017 12 19)
CFE: 03.09.02, 25.01.09, 27.05.01, 28.01.00
8
Fructaid (2018 01 08)
5
VoluMax (2018 02 02)
9
NEW WELL (2017 12 20)
3
f.re.e (2018 02 06)
CFE: 24.17.02, 26.01.05, 26.04.10,
16, 35, 41
27.05.24, 29.01.13
bold. (2017 02 15, 2016 09 07)
CFE: 24.17.02, 27.05.17
9
Cook n’ Share (2018 02 05)
CFE: 25.01.06
21
(2017 08 08)
CFE: 26.01.01, 26.04.09,
29, 35, 36
26.07.05, 29.01.12
ML (2017 12 07, 2017 11 17)
CFE: 15.09.18, 26.15.09, 29.01.13
9
mynail (2017 09 13, 2017 04 07)
CFE: 27.05.24, 29.01.12
3, 35
(2017 10 23)
CFE: 28.05.00
33
SLATE (2017 11 27)
CFE: 27.05.17
9
(2017 11 27)
CFE: 26.01.04, 28.03.00
7
Trusda (2017 11 27)
CFE: 27.05.17
12
PEAR (2017 11 27)
CFE: 27.05.01
8
GOODBO (2017 11 27)
CFE: 27.05.01
8
Mr.Lei (2017 11 27)
CFE: 26.04.07
9
(2017 10 06, 2017 05 16)
CFE: 02.09.14
9, 16, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 35, 38, 41
FIXIES (2017 10 06,
9, 16, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 35, 38, 41
2017 05 15)
FIXI (2017 10 06,
9, 16, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 35, 38, 41
2017 05 15)
fishoil (2017 12 05)
CFE: 03.09.01, 27.05.01
3
ENNO-TECH (2017 12 11)
CFE: 27.05.01
1

1389970
1389971
1390017
1390069
1390115
1390164
1390170
1390183
1390240
1390289
1390294
1390313
1390318
1390346
1390347
1390351
1390358
1390359
1390360
1390372
1390374
1390407
1390448
1390532
1390564
1390605
1390613

LMRD (2017 12 11)
9
SLS (2017 12 11)
CFE: 27.05.01
7
LG (2017 09 26, 2017 09 26)
CFE: 01.05.06, 02.09.04, 04.05.05,
42
26.01.18, 27.03.01
MALABAR (2018 01 08, 2017 07 10)
32
(2017 11 10)
CFE: 05.03.13, 26.13.25,
1, 4, 16, 17, 19
29.01.12
YINYINGPAI (2017 11 08)
CFE: 03.07.01, 28.03.00
7
Evergain (2017 10 04)
1
TOMS (2017 12 06)
12, 14, 20
PLC MERKEZ&#304; (2017 07 31)
CFE: 27.05.10, 29.01.12
35, 37, 41, 42
JT ELE Glassware (2017 11 08)
CFE: 03.09.14, 28.03.00
21
LONGSHIFU (2017 11 20)
CFE: 28.03.00
33
SHENGLILONG (2017 12 18)
CFE: 14.07.13, 28.03.00
17
NUOER (2017 12 27)
CFE: 19.11.04, 27.05.01, 28.03.00
4
Zecti (2017 11 20)
CFE: 27.05.01
9
Sinolion (2017 11 20)
CFE: 26.03.02, 27.05.01
7
FABRISTEEL (2017 12 15, 2017 06 30)
6
OLIMPBET (2017 09 15)
41
BETOLIMP (2017 09 15)
41
OLIMP (2017 09 15)
41
WORLD FAN GAMES
41
(2017 10 27, 2017 04 28)
DEMIDOV (2017 11 02)
CFE: 28.05.00
32, 33
XtraTech (2017 11 16, 2017 05 23)
11
innobar by sidenor (2017 11 23, 2017 08 21)
CFE: 27.05.09
6, 40, 42
J-TECH CNC (2017 11 01)
CFE: 27.05.01
7
WT&S (2017 12 06, 2017 06 09)
7, 37, 42
MIAMI SUN (2017 11 07,
32, 33, 35
2017 05 11)
CAVATINA (2017 11 20)
CFE: 27.05.01
19

Nr ZT11/2018
1390630
1390633
1390637
1390660

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

SHENGLILONG (2017 11 29)
CFE: 14.07.13, 28.03.00
(2017 11 29)
CFE: 26.01.16, 26.13.25, 28.03.00
SHENGLILONG (2017 11 29)
CFE: 14.07.13, 28.03.00
Mr. Fruct (2017 11 17, 2017 11 02)
CFE: 27.05.03, 29.01.03

7

1390672
1390729

24

1390735

17

1390739

32

Co-Lactase (2017 12 18)
STARCOVER (2017 11 21,
2017 08 03)
LEDGER BLUE (2017 11 27,
2017 10 17)
LEDGER NANO S (2017 11 27,
2017 10 17)

71
5
1, 5, 31
9, 38, 42
9, 38, 42

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

Klasa
towarów

Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1

1389969,

1390115,

1390170,

3

1182147,

1389797,

1389956

4

1390115,

1390318

5

749135,

904712,

6

1390351,

1390448

7

1389823,

8
9

1390729

1390672,

1390729

1389971,

1390164,

1390347,

1390532,

1390564,

1390630

868158,

1389829,

1389830

792661,
1389903,

1141823,
1389904,

1347363,
1389970,

1389736,
1390346,

1389821,
1390735,

1389832,
1390739

1389902,

1389904,

1390115

1390374,

1390605,

1390660

1389904,

1390240,

1390359,

11

1390407

12

1389826,

14

1390183

16

1338870,

1389902,

1389903,

17

1390115,

1390313,

1390637

19

1390115,

1390613

20

1390183

21

1362826,

24

1390633

25

1389902,

1389903,

28

1389902,

1389903,

1389904

29

1379780,

1389902,

1389903,

30

1389902,

1389903,

1389904

31

1389902,

1389903,

1389904,

1390729

32

1389902,

1389903,

1389904,

1390069,

33

1389816,

1390294,

1390374,

1390605

35

1338870,
1390605

1379780,

1389797,

1389902,

1389903,

36

1379780

37

1390240,

1390564

38

1389902,

1389903,

1389904,

1390735,

1390739

40

1390448

41

1338870,
1390360,

1389902,
1390372

1389903,

1389904,

1390240,

1390358,

42

1390017,

1390240,

1390448,

1390564,

1390735,

1390739

1390183

1390289
1389904
1389904

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.
473455
473955
475873
475137
476281
477217
477212
477485

477397

KESSEL MEDINTIM GMBH
2017 12 04
5
Evonik Industries AG
2018 01 18
3
”Unitra Towarzystwo
Handlowo-Przemysłowe Spółka Akcyjna”
2018 01 18
9
AUSTRALASIAN CONFERENCE
ASSOCIATION LIMITED
2018 01 23
32
ŁUKAWSKI ADAM
2018 02 02
41
BUDDE JAN
2018 02 06
5, 25, 30, 32, 35
BUDDE JAN
2018 02 06
5, 25, 30, 32, 35
BENEFIT IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 02 13
35, 41, 43
LASKOWSKA GENOWEFA
2018 02 12
1

477203
477730
477205
478181
476842
476568
474612

474738

SES ASTRA S.A.
2018 02 20
Hermes International
2018 02 20
SES ASTRA S.A.
2018 02 20

9, 16, 18, 25, 28, 32,
35, 41
18, 25

9, 16, 18, 25, 28, 32,
35, 41
PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG
2018 02 20
6, 9, 12, 42
Beiersdorf AG
2018 02 20
3, 5
OPTIMUM MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018 02 21
30
HASCO TM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018 02 21
3, 5, 10
Orange Brand Services Limited
2018 02 20
1, 19, 35

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.
1373186

Plein Philipp
2018 02 23

25, 26

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

Nr BUP

Strona

Nr
zgłoszenia

30/2017

17

470858

30/2017

57

02/2017

17

Jest

Powinno być

(510), (511) 1 kleje, kotwowe ładunki
klejowe, spoiwa cementowo-mineralne,
membrany do uszczelniania wyrobisk
górniczych, 2 farby, 7 urządzenia do
czyszczenia taśm przenośnikowych,
urządzenia i materiały do wykonywania
połączeń taśm przenośnikowych, okładziny bębnów przenośnikowych, krążniki
w postaci maszyn, zestawy centrujące
w postaci maszyn, przenośnikowe stacje
przeładunkowe w postaci maszyn,
przesypowe stoły antyudarowe w postaci
maszyn, zsuwnie skrętne w postaci maszyn, uszczelnienia stacji przesypowych
w postaci maszyn, kompleksowe węzły
przeładunkowe w postaci maszyn, obudowy ścianowe w postaci maszyn, części
i oprzyrządowanie do sekcji ścianowych,
siłowniki hydrauliczne, agregaty pompujące jako maszyny, agregaty sprężarkowe
jako maszyzny, systemy mgłowe w postaci maszyn, lance zamgławiające w postaci
maszyn, systemy uzdatniania powietrza
w postaci maszyn, części zamienne do
agregatów, sprężarkowych, wiertnice
jako maszyny, wiertarki, młotowiertarki,
kotwiarki, urządzenia odpylające jako
maszyny, 19 pręty kompozytowe niemetalowe, siatki kompozytowe niemetalowe, maty kompozytowe niemetalowe,
kompozytowe przepierzenia szybowe
niemetalowe, kotwy kompozytowe niemetalowe, tynki, piaski kwarcowe.

(510), (511) 1 kleje, kotwowe ładunki
klejowe, spoiwa cementowo-mineralne,
membrany do uszczelniania wyrobisk
górniczych, 2 farby, 6 kotwy metalowe,
stalowe uchwyty mocujące, 7 urządzenia
do czyszczenia taśm przenośnikowych,
urządzenia i materiały do wykonywania
połączeń taśm przenośnikowych, okładziny bębnów przenośnikowych, krążniki
w postaci maszyn, zestawy centrujące w
postaci maszyn, przenośnikowe stacje przeładunkowe w postaci maszyn,
przesypowe stoły antyudarowe w postaci
maszyn, zsuwnie skrętne w postaci maszyn, uszczelnienia stacji przesypowych
w postaci maszyn, kompleksowe węzły
przeładunkowe w postaci maszyn, obudowy ścianowe w postaci maszyn, części
i oprzyrządowanie do sekcji ścianowych,
siłowniki hydrauliczne, agregaty pompujące jako maszyny, agregaty sprężarkowe
jako maszyny, systemy mgłowe w postaci
maszyn, lance zamgławiające w postaci
maszyn, systemy uzdatniania powietrza
w postaci maszyn, części zamienne do
agregatów, sprężarkowych, wiertnice
jako maszyny, wiertarki, młotowiertarki,
kotwiarki, urządzenia odpylające jako
maszyny, 19 pręty kompozytowe niemetalowe, siatki kompozytowe niemetalowe, maty kompozytowe niemetalowe,
kompozytowe przepierzenia szybowe
niemetalowe, kotwy kompozytowe niemetalowe, tynki, piaski kwarcowe.

Klasa towarów 6
Wykaz
463495, 468560, 468739, 471091, 473088,
klasowy
473092
znaków
towarowych
zgłoszonych
w trybie
krajowym
po dniu
14 kwietnia
2016 r.

Klasa towarów 6
463495, 468560, 468739, 470858, 471091,
473088, 473092

Z.478919

bot sense

botsense

